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NEDERLANDSCHE

SCHEEPS
BOUW-KONST

Open Geftelt.

FE ^TOOK ENDE

Naar wat Regel, of Evenredenheyd , in NEDERLAND meeft alle

Scheepen werden gebouwd
;

mitfgaders Maften
, Zeylen

,

Ankers, en Touwen, enz. daaraan gepaft.

Soo uit de Schriften van ouder , als jonger Bouw-Meeflers , als ook by

eygén Ondervindinge , tot nut van alle Jonge Bouw-Meeflers , en

Knechten , als ook Uitreeders , en Liefhebbers van Schetfen,

f' Samen gejldt door

CORNELIS van YK,
Scheepstimmerman.

Met kofere Figueren , ter Materie dienende , verrijkt.

Gedrukt by ANDRIES VOORSTAD, tot DELFT,

Voor JAN ten HOORN
,
Boekverkoper tot AMSTERDAM

Over 't Oude Heere Logement, 1697.





OPDRAGT
AAN

Haare Ed: Groot-zAgtbn. de Wyfe en feer Voorfienige

HEEREN.
De Heer en JVk ADRIAAN BOOGAARD,

Heer van Belois, regeerend Burgemeefter
, Hoog - Heemraad

van Delfland , en gewezene Gedeputeerde ter Vergadering van
haare Ed: Mog: de Heeren Gecommitteerde Raaden , van
haare Ed: Groot ' Mog: de Heeren Staaten van Holland ende
Weft-Vriefland.

De Heer en Mr
. PIETER vander DUSSEN,

oud-Burgemeefter , en gewezene Gedeputeerde ter Vergadering
van haare Ed: Mog: de Heeren gecommitteerde Raaden , van
haare Ed: Groot -Mog: de Heeren Staaten van Holland, ende
Weft - vriefland.

De Heer en Mr
. GERRIT PUTMANS ,

regeerend Burgemeefter
,

Baljuw , ende Opper - Dijckgraav
van Delfland, gewezene Gedeputeerde te Vergadering van
haare Hoog -Mog: de Heeren Staaten Generaal tier Vereenig-
de Nederlanden,

De Heer en Mr
. WILHEM vander GRAAF,

Raad, en oud -Scheepen.

De Heer enMr
. HENDRIK van BLEYSWYK,

oud-Burgemeefter, en gewezene Gedeputeerde ter Vergade-
ring van haar Ed: Mog: de Heeren Gecommitteerde Raaden,
van haare Ed: Groot -Mog: de Heeren Staaten van Holland
ende Weftvriefland.

De Heer en M r
. FRANCO vander BURG,

Raad en Scheepen.
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De Heer en M r
. ANTHONI HEINSIUS,

Raad - Penfionaris , en Groot - Zegelbewaarder van Holland,
ende Weft- Vriefland

; mitsgaders Stedehouder van deffelvs

Graaflijkheids - Leenen.

Gezaamentlijk Bewinthebberen vande Nederlandfche Geo&royeer-
de Ooft-Indifche Compagnie , ter Kamer DELFT.

EDELE GROOT -AGTBAARE HEEREN;

Mijn HEEREN

,

At de Ploegen die Neptuni

Velden bevueren , zoo in

het aanleggen , als in het
onderhouden der zeiven,
van zeer groote koften,
dog in haar gebruik , (de
Wereld in ftaat zijnde als

zy tegenwoordig is) van
noch meerder Nuttigheden zijn, kan nie-
mand beter als Groot-Agbaarheden

, daag-
lijks met het Bouwen , en toeruften , vande al-

dervolmaaktfte Scheepen , die oit Oceani rug
hebben gekruiit, bezich , en jaarlijks door
dezelve, de uitnemenfte Goederen, die dit

Rond bevat, uit de wijdft-afgelegen Geweften,
tot nut, niet alleen vande alderbloeyendfte
Maatfchappy dezes Werelds

5 maar ook des
geheelen Staats, en Vaderlands, als in haar
lchoot ontfangende, zeeker zijn_>.

En gelijk na mate, dat de Saaken gewig-
tig, orte van grooter belang zijn, de Misha-
gen , daar ontrent begaan, te fchadelijker,

ende Hulpmiddelen om die voor te komen,
ook
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ook des te wenfchelyker moeten wezen-».

Zo heeftmen al voor veele jaaren, ziende
datter daaglijks nog veele merklijke , en fcha-
de met fïg fleepende Fouten , zelfs in 't bou-
wen vande aldernotabilfte Scheepen, wier-
den begaan, met groot verlangen te gemoet
gezien , dat iemand vande voornaamlte , en
ervarenfte Scheeps-bouwmeefters de Scheeps-
Bouwkonft eenmaal ernftig mogten ter herte
nemen, dezelve met een onvermoeiden yver,
uit den Wielkolk der Dwalingen, in welke
zy langen tijd als verfmoord heeft gelegen,
opbeuren , haar op vafte Gronden , en on-
wrikbare Fondamenten ter nederftellen , en
gelijk een andere Columma voor dezelve op-
rigten, en door deLetter-pers, aande Pofte-
riteit gemeen maaken-?.
Edog, moetende de Scheepen, ter Zee-

bouw, Reis -vordering, zeil, en laftvoerig
gefchikt, noodzaaklijk zodanig een Figuur
aanneemen , die niet wel onder de Form des
Krings, Quadraats, ofte des Drie-hoeks, de
eenige gronden der Wiskonftenaaren , kan
begreepen werden, is dit (zo het zig laat
aanzien) de voorname Oorzaak, waarom tot
nog toe, niemand, zulk zwaar, dog egter
zeer nut Werk, heeft willen, of durven by
derhand nemen ?

't Is wel zo, dat by meelt alle de refpe&i-
ve Bouwmeefters,zeer nette, enample Aan-
teekeningen, van meeft alle Vaartuigen die
zy komen te maken , werde gehouden : maar
dewijl zy Bouwmeefters nogtans uit dito aan-

teike-
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teikeningen geen algemeene, en tot alle an-

dere Scheepen paflende regulen hebbe kon-

nen , ofte willen opftellen, en zy naderhand

een Schip grooter ofte kleinder, dan van wel-

ke de relpedtive aanteikeningen waaren ge-

houden , moetende maaken , hebben zy inde

voorfchreve hare Schriften niet zo veel Heil

,

en Hulp konnen vinden als wel nodig, en te

wenfchen hadde geweeft.

Waarom Wy dan ook fomtijds , zelvs by wei-

befaamde Bouwmeefters, alhoewel veele on-

berispelijke Scheepen gebouwd , noch wel

een Schip, aan het een of ander Deel zeer

gebreklijk, tot groot nadeel, en verlies van

deffelvs Eigenaars , zien te Water brengen-*

Mijne Ouders , en Vrienden , ook al in mijn

kindfche dagen , een inwendige neyging

,

miffchien door de Voorbeelden van mijn

Grootvader, Vader, en deffelvs Broeders

opgewekt , tot de Scheepstimmeringe be-

fpeurende , en agtende dat de jeugd wel al-

derbelt die Konlten komen te omhelzen, en

tot haar zelvs voordeel te leeren, aan welke

zy, als door natuur fchynen toegeëigend te

zijn, hebben my, twaalv Jaarenoud, tot de

Oeffeninge van het voorfchreve Handwerk
overgegeven^.
Waar in eenige Jaaren volhardende, Bijl,

en Difïel te voeren machtig geworden lijn-

de , hebbe my zeiven , zes a zeven agter-

een-volgende Jaaren in Ue. Agtbaarhedens

dienft , tot Delfshaven , onder het beftier

Van Leendert Symonfa Heerman , ende Comelis JanfT^
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njanljk, mijne Oom, beide Zak en doemaals
Meefter, ende Meefters-knegt Uwer Ed. Agt-
baarhedens refpeftive Timmeringe aldaar

,

begeeven-
Geduurende welke Tijd, ik, totmijnfelvs

Onderwijs , en om eeniger maate aan mijn
leer, en Weetluft te voldoen, zo veele Aan-
tekeningen van dingen die my voor quamen,
en noterens waardig achte, hebbe gehoude,
als behoudens den dienft die ikUweEd: Agt-
baarheden verfchuld was , heeft konnen ge-
fchieden.

Maar naderhand, mijn gezeide Oom, zon-
der Kinderen , het voorfchreve Handwerk
exerceerende, komende te lierven, en alle

deszelvs Scheepsbouws rakende Schriften, en
veelvuldige Aantekeningen door de Ervge-
naamde , my ter Hand gelteld fijnde , heeftmy

,

na veel onderzoekens
, toegefcheenen , dat

zo uit d'eene, als uit d' andere Aantekenin-
gen, wel eenige algemene Regulen, tot Nut
vande Nederlandlche Scheeps- timmeringe
zoude opgefteld, en door de Druk-pers ge-
meen gemaakt, konnen werden^.
Dog, ftaande, gelijk als, op het pun&van

't gezeide Werk by der Hand te vatten, wierd
my, door iemand mijner Vrienden , berigt,
dat, zijn Ed: den zeer geleerden , en door na-
fpeuren noit vermoeiden , Heer, enAmfter-
dams Burgemeefter, ^QcoUm Witfen, al voor
eenige Jaaren, gelijk als niet konnende ver-
dragen, dat aan zo groot Ligt de kandelaar
langer zoude ontbreeken, en daar mede ge-

* * noegfaam
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noegfaam de nalatigheid van de refpective

Bouwmeefters, als met de Vinger, aanwijfen-

de, een notabel, en deze Stoffe aangaande,

zeer lofwaardig Boek, onder den Tijtel van
Nederlandfche Scheepsbouw en Befiier , hadde in het

ligt gegeven-?.

In welke zijn Ed: deAntique, en Moderne
Scheepsbouw, zo van deze, als andere Lan-
den, zoo nauwkeurig had belchreven, dat

den Lezer, gelijk als in Balance fcheen te

ftaan , niet wetende of hy meerder verpligt

was de nauwkeurigheid , daar in gebruikt

,

te verwonderen , of de nuttigheid van 't Werk
te pryfen en te roemen_j>.

Maar , gelijk mijn gezeide Vriend , aan

d' eene zyde , met dit fijn relaas , de lult , die ik

,

deze Stoffe aangaande , tot fchryven , had-

de, en in my zeer groot was, geheel quam
uit te bluffen ,deed hy , aan d' ander zyde , een

niet minder als de voorgaande ; naamlijk ,

een begeerte om't voorfchreveBoekmeelter

te werden , in my branden^.

En alhoewel, aanftonds, grooten yver

,

by meelt alle Boekverkoopers, in onze na-

by gelegene Steden , om 't zelve magtig te

werden, aanwende, zoo heb ik egter niet

het Boek; maar wel doorgaans antwoord

bekomen * dat het zelve uit verkogt ,

en tot een hooge Prijs opgefteigerd was.

Zulks ik, ziende dat het Boek zoo zeer

begeerd , en egter onaankoomlijk te we-

zen, en by mijn zeiven overwegende dat

meermaals, over een en dezelve btoffe , by
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verfcheide , ook wel verfcheidelijk werd ge-

fchreven , en dat fomtijds by d' eene wel iets

werd vergeten, of niet op 't verftaanlijkft uit-

gedrukt , 't geen een ander , 't zy met voordagt,

of by geval, komt aan te teekenen, of beter

te exprefTerenu».

Zo heb ik geoordeeld , zo niet volmaakt
wel, immers niet geheel qualijk te zullen

doen, indien ik deze, onder de Menfchen ,

nog zoo zeer onbekende, en egter, doch
voornaamlijk den Bouwmeefters, en Uitree-

ders der Scheepen, onder welke Uwe Ed:

Agtb: de voornaamfte zijt, zoo nuttenStof-

fe, ook andermaal, na mijn gering vermo-
gen > kwam te verhandelen , en het gedaane
Werk, aan Uwe Ed: Agtb:, als lijnde ten mee-
rendeele een Vrugt, op Uwe Ed: Agtb*: Akker
gequeekt , en gewaüen , ganfch onderda-
niglijk op te offeren. Gelijk ik dan, als tuf-

fen Hoop, en Vrees, by deze tegenwoordi-
ge Letteren, fteunende op de daaglijkfe bewy-
zen, van Uwe Ed. Agtb: Wijsheid, en de daar

uit volgende befcheidenheicfde ftoutheid ne-
me, van't felve, zo onvolmaakt als't wefen
mogt, geheel ootmoediglijk, aankoom bie-

den, hope Ue. Agtb: fult het felve, als een klein

bewijs, van de verpligting, met welke uwen ge-

ringen' Dienaar figt uwaarts agt verbonden te

fijn, in uwe Ed: Agtb- gunfte aanneemen, en
daar door 't felve lo veel ontfag , en luifter by-
zetten,als genoeg lal fijn,om't felve inden weg,
die 't te lopen heeft , onverhindert te doen
voortgaan, 't welk, indien 't komt te gebeuren

,

* # 2 zal
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zal ik daar door, immers zo my toefchijnd,

mijn genoegen , 't geen dog, in al ons doen,
en laaten , 't uiterfte Oogswit is, merklijk

vermeerderd vinden, en blijve, zo lang ik

leve , met een toegenegen Hert , Uwer Edel-

heden

Alderonderdanigften en Gewillig-

ften Dienaar,

CORNEL IS van IJK.

VOOR~
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Aan de Konft- kennende

L E E Z E R S.

WAARDE KONSTGENOTEN,

Oe bezjwaarlijk eenige algemeene , en

tot alle Scheepen , z,oo veelvuldig in

getal, verfcheide van Grootheid

,

en Fatfoen , paffende Regulen gegeven

konnen toerden, 'en hos Nut, eniven-

fchelijk egter dezelve Z>oude fijn, agt

ik V.L. al te tarnen tot overvloe-

den* toe bekend te wezen.

Dog , dat ik
, mijn delven , al voor eenige jaren , door

andere voorkomende gelegentheden , de Scheeps-timmeringe

onttrokken hebbende , evenwel dit Werk heb durven op my
neemen , gefchied niet , om dat ik , door Verwaantheid

aangedreven , z>oude agten inde voorfchreve Konsl uit te

munten, ofte meerder Ervarentheid danymand vanU.L.
te beftten , veel minder dat ik my z^oude inbeelden , door

defe Letteren alles wel uitgedrukt , ofte (gelijkmen z^eidj

de fpyker regt op de Kop geraakt te hebben.

Neen , maar alleenlijk op dat ik U. L. nog daaglijks aan-

lokkende, gelegentheden tot het nafyeuren veeier dingen

hebbende , hier mede , om , onz^e Konft aangaande , daar
dog tot nog toe, z^oo ganfch weinig van is gefchreven

,

en nogtans z>oo z^cer na verlangt iverd , iets dat net-

ter en volkomener is , in V ligt te geven , z>oude opwek-
ken.

'k Zal derhalven niet te gemoet fien , dat iemand van
U. h. *n 't toekomende , met my , door ivoorden, of fchrif-

3 ten,
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ten , dezen aangaande , zal tuitten twiften ; want ik my

genege vinde liever van een ander te leer'en , als , door

Difpuiten, veeltijds onnut
, Ruft, en "lijd, beide zeer

dierbaar, verliepen. »H

Datik, aangaande fommige voorname Scheeps -Vee-
*

len , zoo iaat breed , met uitdmkkinge van haar ge-

ftalte,
plaats daar xjf varen , en t gebruik dat zy hebben,

kom te [preken, gefchied , op dat de Konjl - onkundigen

hier door ook eemgfints een bevatting, van die dingen,

daar fomtijds in de gemeene ommegang der zMenfchen

van gefprooken werd» mogten bekomen.

Dat ik in tegendeel wederom andere geheel onaange-

merkt voorby ga, gefchied, om dat dezelve van weinig

belang , en door aftekeninge , ofte befchryvinge , den onkun-

dige niet wel vatbaar zijn te maken.

' En alhoewel ik ook fommige Ongelukken , en Misfla-

gen, ten mijnen tijden , ontrent de Scheepstimmeringe voor-

gevallen, aanteeken ; zulks word ook geenfints , om de

"Zodanige door welke zy mochten gebeurt fijn ,
daar door

te beledigen , of te quetfen , want ik weet dat het Feilen

menfchelijk , en bekennen redelijk is
,

gedaan. Jïtaar

aüeenlijk op dat wy d? Ongemakken van andere ziende,

ons in 't volgende , voor dezelve zoude hoeden, en wagten.

Zoo gy nu deze mijnen arbeid in V goede gelieft te

neemen, en defelve , door by , en afdoen , na VS. dif-

cretie, ten uwen nutte, te gebruiken, zoo zal tk my

daar van wel voldaan agten , en blijve

U. L. Toegcnegene

I
CORNELIS van IJK.

Delft , dezen i Hoy-
maand 1691.

.

SCHEEPS-



SCHEETS- KROON
Op den

SCHEEPS-BOUW,
Befchreven

Door den Geeft- en fionjl-rijken

CORNELIS van IJ K.

Aedificent
, feBaque intexant ahiete coftas.

Ands Welvaard, getrompet door duizend duizend klanken.
Heeft hare majelteit de Zévaardij te danken,
Aan wicze eerbiedig blijft , als aan het levensligt

Dat alle ding bezielt, gehouden en verpligt.

Ervarenheid en Nut, twé zufters, haar gefpelen

,

Die ftaan mevrouw ten dienft, en wagten haar bevelen,
Om wel te hoven, voor den Scheepsboukonftenaar.
't Gaat wel. geen arbeid valt een Herkules te zwaar ,

Die énen ceder zou met zijnen vuift verwrikken.
Wat mogt d' aaloudheid op het wit der fcheepskonft mikken

,

t Zij door den Sidonier , den Griek , of den Romein

!

Het was een fchaduwe , of een beekenis in 't klein

,

Van 't geen de kond nu werkt in onze zékaftelen.
En dat heeft hier Van IJK gefchetft in alle delen,
Zo heerlijk, dat het twé paar werelddelen tart.

Hij polft de zaken van den fcheepsbouw in het hart,
Geert redenen van ligt, en overtuigt van zwaarte,
In vollen overvloed van menig vlotgevaarte:
Als oorlogsfchip , en koopkafteel

, galjoot , en fluit

,

Pinas, en hulk, en buis, en pink, en fmak, en fchuit,
En jagt, en boeier, of galeien, gale'aflèn

,

En krijgsfeloeken , om zérovers te verrafl'en
,

Of ligter, kogge, en pont, en kaag, en floep, en boot,
Of ander vaartuig meer, verzonnen van dc nood.
De ziel des fchry vers komt nog verder uit te (leken

,

Zij maakt en maalt de konft in top met verf en llreken

,

Geeft wijze lefl'en , en hervormt de noordlche boom
In kiel en ribben, die, gewafl'en uit den ftroom,
De lugt braveert, het hol, verdiepingen van binnen,
Getuigen 's bouwers geeft en 't net ontwerp der zinnen

,

De ronde kimmen , de rantfoenen, 't flagbed mê,
En bak, en blind, het zal een parel zijn op zé,
Wanneer 't met roer, en ra, en mars, en fok, en maften,
En blokken, zeil en treil verzien, dreigt aan te taften

,

Wie Hollands zébanier durft varen in het fchild;
Of voor de koopvaardij de watertogten fpilt

;

Of heenftreeft in den dienlt van bei de maatfchappijën,
Om Neêrlands harte met het offer te verblijën ,

Dat 's aardrijx ugtend teelt, en d' avond geeft uit min:
En dus te fleipen d' oegft van twé paar winden in.

Het

. \



Het zcpaard uitgeruft, gewiekt met watervleuglen,

Is door Carthage niet of Syracuis te teuglen.

Geen fpoedige Argo hier in 't minfl bij halen kan,

Dat voerde een handvol volk van zesmaal negen man.

Mijn zéjuweel weet van veel' honderden te Ipreken,

En vaart de wereld om op twé en-dartig ftreken,

Met waterkloot, en kaart , en graadboog, en kompas,

En pafler, aftrolaab, en winkelhaak, en glas,

Zo wijd als d' Oceaan, tot beide d uitterlte aGèn,

Den kloot der aarde vat in d' armen van zijn' plaflen.

Zag nu een Tifys of een Palinuur (trots dood
!

)

Eens op, hoe hérehjk de icheepsbouw is vergroot,

En tot wat majefteit aliengskens opgeklommen,

Zij zouden voor 't vernuft des konttenaars vertlommen,

Naardien hun vlot bij 't onze, in oorlog of in pais,

Een nederige hut bij koningklijk paleis

Geleek, 't Haat vaft. wij zijn van god Neptuin te voren

Tot waterhelden en zébouwers uitverkoren.

Maar och! een ogenblik brengt duizend rampen aan,

Wanneer een (lormklaroen der dolle zéorkaan

Vier winden tegens een komt brullende te nopen.

Her pekel zied , en grimt , en fpalkt een afgrond open.

Van boven ftort een zé. matroos heeft geen gezigt,

Bij 't Ichorre donderen als ijslijk blixemligt.

Was dan de kiel niet hegt gebraauwt, gefchrangt. geklonken,

Ik zagzc deerlijk omgekomen en gezonken ;

Nu isze met het ligt der zonne nog gered,

En danft al hobbelende in Tethys mjrmre bed.

Indien nu d' oorlogspoort nog langer blijft ontfloten,

En datwc in 't waterperk als rammen moeten (toten,

Op onze vijanden, met horenen van daal,

En bonfen 't waterregt uit monden van metaal ,

Ten (leekt ons op geen vloot van buiten of van binnen,

Het voorfchrift leit'er hoe men 't werkduk zi\ beginnen.

Dog zaliger was 't volk een aangename vré,

Op dat de koopfortuin laveren mogt op zé

Naar alle kullen, met een vloot van duizend fchepen,

Om ons, onaangerand, veel" Ichatten toe te flepen:

En dat een fenix in ontdekkingen verrees,

Die Holland op een nieuw nog nieuwe landen wees.

En denkmen ! waar van daan zou , voor zo véle dromen

,

AUulk een watermagt in 't kort te voorlchijn komen

!

Wij maken ligt een flad tot een fcheepstimmerwerf,

Op dat de Zcvaardij in eeuwigheid niet derf',

En regten daar een beeld tot een gedagtmsteken

Der dankbaarheid van 't ligt dat heerlijk is ontfteken.

Merkuur bemint de zé , en is op handel Hout.

De waterwereld word door (chetpskonft dus gebouwt.

cb Io c xcv..
s Y L V I U S.
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NEDERLANDSCHE

SCHEEPS-
BOUW-KONST

Open gefield.

Jfe I: H00FT-1)EEL

H A N D E L D

-^«^ oudheid defer Draihing , ra hoedanig haare ge-

daante in den beginne k"» gcwerfl- héUuat: Het vaa-

ren op het Water fchïjnd bjgeVal gevonden , en d' eer/te

Vaartuygen Van een Jlegte Figuur, en f'famenjlel geiveejl te

fijn. Van ISloags Arke ; na wat Maat gebouwd, hoe diep ge-

gaan, wat fatfoen fy gehad heeft, en hoedanig Van binnen is

Verdeeld geweefl. Van 't Schip Van Koning Hiëro , en Thi-

lopatris. Scheepen al Van ouds met 'Beelden Verderd ; ook na

't Voomaamjle 'Beeld wel genaamd; en ook wel geheel en al

na de gelijkeniffe Van eenig Dier gebouwd
, gel'tjk nog heden

de Balons in Siam gemaakt werden. China geagt H Schip-

rijkfte Landfchap der Wereld , aldaar geheele Steden Van Sche-

pen werden t' /amen gefielt , en binnen en buytewaarts feer

kojlelijk Vercierd fijn.

Oo lang wy 't begin defer Draykring onkundig fijn , Vande out-

mitfgaders wac aanfien defelve alfdoen gehad heeft,
Jj^

y™
fal ons, ook van wie't eerfte Schip gebouwdis,
onfeker blijven.

De yEgiptenaren roemen dat de regifters haarer sUijohaa

Koningen, zig tocoverde70oojaaren uitflrekken,-
d
c
e *"!

i

y ™'
1

r

fy rekeningen van Starren, die meer als iooooo jaren be-exHMd.ij

i toonen konnen. De Chaldeen infgelijks , fpreeken van w,,lS -

A waar-

en dat

vatten
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waarneemingen der Hemelfcher Lighaamen , die al voor 7000jaa-

ren gedaan zijn. De Grieken tellen tot het begin defes Aard-

kloots 184,000 , en de Indianen meer als 7 8 3762 Jaaren verloopen tc

wefen. En felfs onder de Chriftenen, en die de Heilige Letteren

tot h aar Grondflag nemen, ontrent de Outheid deler Aard, en Wa-
terbol , geen klein verfchil valt. Want fommige rekenen van deflelfs

begin, tot op Chrifti Geboorte 3 707 , andereó; 10, ennogandere

$9Ü4, minderen meerder Jaaren. Datde mgnfehen , de Wereld
,

na't gemeen gevoelen, nog Too jong fijnde, aangaande 'sHemels loop,

fulke nette Rekeninge, van welke wyons heden nog bedienen moe-
ten, hebben konnen nalaten, kan ons fomtyds nadenken geven

,

ofnietwel veele Eeuwen meerder, als die wy uit de Heylige bla-

deren gewoon fijn op te tellen, voor by gegaan mogten zijn.

enhoeda- Hoedanig een ruwe Gedaante dit Drairond in defi beginne ge-

j

ig"n

(

-.
g
n̂
had heeft,- Tullen die geene, die of uit vermaak, of nood, tot

deiibegmnc nog toe onbewoonde Landen doorreift hebben , fig eenigfints ver-
kangehad beelden konnen. Eenige fijn van gevoelen datde groote Zeen,

eerfl ten tyden van Noachs Watervloed opengeborlten , en uitge-

brooken fijn, andere datfe al in den beginne, het grootfte ge-

deelte van de tegenwoordig bekend fijnde Oevers hebben befpoeld.
sittw.cci- Sommige zijn van gedagten datter voor die groote Waters-

nood , noit Regen is gevallen , maar dat de uit der Aarden daag-

lijks opgedrevene Dampen, metter tyd, in de Lugtfodanig ver-

faamd, en verdickt fijn geworden, datTe ontrent die Tyd , voor

de eerftemaal, met een groot gedruis nederftorten , groote Mei-
ren, en Rivieren hebben voortbrengen moeten. Anderc.dat (ge-

lijk de Heilige Schrift fpreekt, en ook, omdat Menlchen , en
Beeften Drank nodig hadde , waarichynlijk is} defclve in 't Pa-

radijs al hadden poft gevat,

t Varen op Én gelijk de beginTelen vande meefte Konften , en We-
h« water tenfchappen de MenTchen gelijk als te gemoet, en in de Hand
geval"ge- geloopen zijn , zoo is 't ook ganTch waarTchijnlijk, dac des
vonden, Waters kragt, door een Hout, of ander daar in drijvend' Lig-

haam ,
gantfch gevallig is ontdekt geworden ; fulks Ty , het fterk

dragende Vermogen van dit Element meer en meerder proeven-

en de eerde de , eindelijk met Kifljes of Bakjes van Ried, Bielèn, Blaaden,
vaartuigen Vellen Van Beeften , Baften van Boomen, en eindelyk met uitge-

nègte fa- holde Boomen felve, Tig eer ft op ondiepe, en daar na op dieper
menftcige- Wateren hebben begeven durven- Dog wat voor fatfoentjes dit ful-

h'bbJ
e

len geweeft hebben , dunkt my dat met geen nut of zekerheid ge-

fchreven kan worden. Maar die weet hoe ruw , en onbefchaavd ge-

meenlijk de eerfte Konft - (lukken voor den dag komen, Tal

Tig ook ligtelijk de gedaante defer Omvalletjes konnen voorftel-

üog len. Evenwel (gelijk 't Tpreekwoord heeft) dewijl tot het ge-

mener ryd yondene ligt iets toe te voegen is , foo zijn deTe Barkjes met-

ê'n

E
beêter ter tijd ook al grooter, en grooter, en uit verfcheide ftukken

,

gebouwd met alleen tot nut en nood, maar felvs tot pragt en praal, ge-

bouwd geworden.

NoagsArck Noach fal dan, waarTchijnlijk, om voorgaande reden , niet het

eerfte , maar wel het grootfte , en naamverdienende Vaartuig

gebouwd
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gebouwd hebben, Waarom hy ook by 't gemeen voor den eer-

ften Scheeptimmerman te Boek ftaat. 'tWas (volgens de Hei-

lige blaaden) la"ng 300, wijd 50, hol 30 Ellen.

Die de Joodlche Oudheden onderfogt hebben , feggen datrer

by de Hebreen vierderley Ellen bekend en in gebruik waren, als,

Voor eerft Cubitus communis, of gemeene Ellen, en defe had

de langte van de Elleboog af, tot het uitterfte der Vingeren toe,

of anders net anderhalve Voet, 12 Duimen voor een Voet, ea

de dickte van 6 garfte Greinen voor een duim. gerekend.

Ten tweeden, Cubitus Sacer , Priefterlijke Elle , en begreep

defe tweemaal de langte vande voorfchreevc gemeene Elle.

Ten derden , Cubitus Regis , Koninglijke ÈUe, en dele was

drie Vingeren langer dan de eerfte , of gemeene Elle.

Ten vierden , Cubitus Geometricus , of Landmeters Elle, en na war

defe bevatte fesmaal dc langte vande eerfte Elle. En foude , JJjJjjfc

na 't gevoelen van fommige Schryvers , Noachs Waterkafteel

,

na defe laatfte fijn gebouwd geworden. En, volgens onfe He- „

densdaagfe Voetmaat, ontrent 2700 Voeten lang , 450 breed

of wijt, en 270 Voeten hol of hoog geweeft hebben. Voor-

waar een gebouw , alle bekende Scheepsgebouwen te boven J£CJ£.
gaande, waarom 't my waarfchijnlijker is dat alleen na d' eer- vin.

fte of gemeene Elle fal aangeleid fijn. Want dewijl defelve

(volgens de Text) in drie verdiepingen , of overloopen molt

verdeeld werden , en dat yder verdieping (na geftelde groote

Maat) 90 Voeten van den anderen fouden fijn, foo fchijnd

het geenfims met Noachs wijsheid u. vuuitlgiiglicid, uver een

te komen, dat, zulke onnodige ruimte, met foo veel Arbeids,

Tijds, en Hout-fpilling , foude bctragt hebben. Maar de eer-

fte , of gemeene Efe van anderhalve Voet, genomen fijnde,

fal 't Gebouw alleen 4fO Voeten lang, 7? breed, 4.7 diep,

of hol, en de verdiepingen niet meer dan iy Voeten van den

anderen geweeft fijn, 'tgeen met het gebruik , en reden meer

fchijnd over een te ftemmen. '

Meeft alle Scheepen, na behooren geladen, finken gemeen-

h

oe diep

lijk met twee derde deelen van haar diepte onder , en blyven

met het ander derde deel boven 't Water.- En (volgens de-

fen regel) foude de Arke 20 Ellen hebben diep gegaan. Dog
dewyl op de ingeladene laften niet veel ftaat te maaken is,

foo kan ook aangaande het diep gaan derfelver, alhoewel fom-

mige hun hooft daar over gebrooken hebben, niet veel, dat fee-

ker is, gefeid werden. Gelyk ook niet hoedanigen figuur, of

fatfoen , defelve gehad heeft. Waarom ook by verfcheide , ver-

fcheydelyk werd afgebeeld. Want de Outvader Origenes

heeftfe begrepen als bv de letter, A, te zien is. De be-

vattinge van Viftorinus werd , by B , uitgedrukt. By C , is watFatfben

'c gevoelen van Cajetanus te vinden. De gedagten van lira-^Jjj^*
1

mus kanmen by D, befchouwen. De Konftcnaren en hedens-

daagfe Schilders beelden defelve, als by E, af. Den nauw-
keurigen wilhem Goeree heeftfe de gedaante gegeven die by

F, vertoond werd. Als 't nu in mijn vryheid ftond, om mee
A 2 een
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een van defe Wangebouwen, op lbo een Oeverloofe Water-
bol, mijn leven te behouden, ik foude in dar van onfe Schil-

ders treden. Want dit Schip, door fijn onderwater rond ne-
dergaande zijden, en Boegen, op de hoogc , cn diepgaande
Watergolven, het, tegen de ruft, van Vee en Menfchcn ftry-

dende
, flingeren , hobbelen en tobbelen , veel minder als al de

andere, met haare vierkante Kimmens, onderhevig wefen foude.

Evenwel fchijnd dit Gebouw , na Tcxt bellek al te wijt , en
hoog te fijn. Ook is wel te denken, dat de Aardsvader, we-
tende dat lijn Ark niet, om door fnelle vaart, in korten tijd,

verre reyfen af te leggen , behoevde gerigt te werden •, hec

ongcmaklijk branden , en buigen van iulke dikke Planken

,

als na ev'enredenheid , van foo iwaar gebouw, nodig waaren,
heeft foeken te ontgaan. En daarom, vvaarfchijnlijk , 't Schip
voor en agter, niet lulke ronde, en (eer veel arbeids met lig

flepende Baegen , gelijk defe alverbeeldende Geeften willen,

maar miflehien liever , dog 't is al te maal maar mifTchien, on-
der Water de gedaante van een Schouw, of Hedensdaagfe Pont,
met eenigfints uithangende, en onder na den Bodem rond toe-

gaande zijden, daar mets aan te branden of buigen valt, en even-

wel feer gemakhjk en vaft op 't Water leid, gelijk by de letter G
Vertoond werd, fal gegeven hebben.

Onder al defe Figuuren , fchijnen die van Origenes en Caje-

tanus , minft ter faak paflènde te fijn. Want niet alleen dat

defe , met veel Houts en arbieds weinig ruimte bevatten, zoo
is 't ook twijffelagtig, of mei liaare ingéladene latten , in 't Wa-
ter , wel regt leggen > en niet over dele of gene fijde omflaan,
foude.

enhoev«n En gelijk de Menfchen (eer veel van den anderen , aangaande

radSd"
'
c Fatfoen der Arke verfchillen , foo fijn fy ook , aangaande

geweeft derfelver binnenfte verdeelinge, en appartementen van den an-r

deren feer verfcheiden. Den eenen wil de Eetfaal hier, de

Kook-keuken daar, en de Slaap- kamer ginder , dog andere we-
derom geheel anders , geplaatft hebben, d' Een wil de Beeften

om hoog en 't Voeder om laag , en d' ander wederom regt

anders fchicken : gelijk uit de Prentbeelden te zien is. Dog
foo iemand mogt begeerig welen van nauwkeurige fpecula-

tien defen aangaande te leefen , hy flaa open de JooJfche Out-

heden , door gefeyden Goeree befchreven , en hy fal aldaar , foo

door waarfchijnlijke redenen , als door nette afteikeninge,

fijn luft ten vollen boeten konnen. Dog waar, en van wie

Patriarch Noag de Bouw-konft fodanig heeft geleerd , dat al

frik fwaar gebouw , welkers gelijk ik nauvvlijks geloven kan,

iemand tegenwoordig foude durven by der hand vatten , heeft

beftaan aan te vangen , en na verloop van veele jaaren te vol-

tojen, ook van waar hy al de koften, foo van deflelvs Mate-

rialen, ah Arbeidsloonen , dewijl dog niemand hem uit liefde,

alfoo, gelijk hy daaglijks leerde, dit gebouw tot nut ran hem,

en fijn Gefin alleen , genoegfaam met bedreiging van haar al-

ler ondergang getimmerd wierd , heeft willen dienen , kon ver-

vallen j
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vallen ; als ook of hy defe al vernielende Wateren , foo veel
jaaren van te vooreh , uit natuurlijke oorfaaken , beeft konnen
voorfien , en zig daar tegen wapenen , dan of hy alleen door
't uitwendig gebod Gods hier toe is aangefet geworden: en foo
jaa? of hy de Godlijkheid des gebods wel, anders als uit des-
felfs redelijkheid, heeft konnen kennen. Defe, en defe gelij-

ke Speculatien, dewijl daar van niet de rufte onfes gemoeds, dat
is, Hoogfte Heil afhangd, en diesaangaande ook geen genoeg-
fame fekerheid hebbe , wil ik den Theologanten, Philolbphen,
of Natuur-wijfen bevolen laten. Dog ik weet darmen, door de
Godlijke Almagt, de regte fchuilhoek onfer onwetenheid, uit faa-

ken van defe natuur, lig ligtelijk redden kan.

Naaft aan Noags Arke, dog onder de twijffelagtige dingen, .
t SchIp

mag men ook 't groote Schip dat Koning Hièro, te Syracufen, *"»> Ko-

door den grooten Wiskonftenaar Archimedes bouwen , en aan
ninS H 'èro*

Ptolomeus, Koning van ^Egypten vereeren deed, wel ftellen.

Wonderlijke dingen worden van dit Schip verteld , 't was r'kLl"
tiodo Vat groot, 280 Cubiten lang , 48 wijt , en 38 hoog. Er°»*-

't Begreep agt Kafteelen , tien Paarde-ftallen , ook verfcheide
Vifch vyvers , Hoven of Tuinen , Wandel-dreven, Eet-falen,
Slaap, en andere Kamers, altemaal met Agaat en ander Edel
gcftcente bevloerd, 't Voorfchip was met feven Galjoenen, en
een Badlfove, die 27000 mingelen Nats inhield, groote Koo-
pere Zitvaten , en Ruftbeddetis na advenant , voorfien. Dc
Staathouten , of Hoekmannen waaren 11 F Hen hoog. Die ter

wederzijden langs Scheepsboord (tonden , waaren de helft korter,

en was al dit werk , gelijk ook 't gehcele Schip op 't alder-
konflïgfte befchilderd , en verlackt. Langs Schips Boorden was
een nette Boekerye, van de uitgelefenfte Autheuren te vinden.
Schips bepenceelde Zeüen waren van fijn Vlas en de Touwen
van Purpere Zijde gcflagen. Meer andere dingen werden van
dit dryvend Pronkhov befchreven, die ongeloovlijk foude fchij-

nen , ten waare datfe dien grooten Konftenaar, die, als hy er-
gens een vaft Pun£t, buiten dit Drayrond had konnen vinden,
tegens welke lijn Dommekragt had mogen fchrap fettcn , het
felve uit fijn Axpunclen foude geligt hebben , en door zijne
Brandfpiegels 's Viands Scheepen, een groote Mijl van hem,
in vlamme konde fetten , tot een Srigter hadden gehad.

By na defelve dingen werden van 't Schip Phdopatris, d'^Egyp- envan p^,
tifche Koning gefabuleerd , fulks ik geen genoeglaam onder- loPater

fcheid kan maaken, of de Schryvers 't een of 't ander Schip
te befchrijvcn beoogd hebben. Van welk laatfte fy nogtans feg-

gen dat Archimedes felve een Lov fou hebben gefongen, waar
voor hy van 's Koning wegen, met eenige duifend Laften Koorn,
befchonken wierd.

't Schip Argo , andere feggen Pegafus , daar mede Jafon, met
de bloem der Griekfe Helden, op Pelias bevel , 't gulde Vlies,
uit Colchos, door Medeaas hulpe

, roovde, by de Ouden ook
voor feer groot te Boek ftaat.

Dog hoe grooten ophev, by fommige, aangaande de groot-"

A 3 keid
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heid van dc Scheepen der Ouden , cn derfelvcr öp en toetoye-

rie gemaakt is, foo is 'c nogtans ganfch waarfchijnlijk, datde-
fclve , 't zy in vermogen vande groote Zeen te bevaren , of
laften te dragen , en te gelijk door kragt van Wind en Zeil,
verre Reifen af te leggen: foo om datmen als doe, van het Roer
behoorlijk agter aan het Schip te paffen, maar het op deffelvs

zijden plaatfende, van waar mifTchien nog dc naam van Stuur-

bord of Boord herkomftig is : als ook van 't Zeil ter bekwaa-
mer vvintvang fchrap te (lellen , nog onkundig , en zig den
meeften tijd alleen met Riemen behelpen moft, in 't aldermin-
fte niet mee onfe Hedensdaagfe Zeedvvingers foude in vergelijking

konnen koomen.
Schwpenai AI van Ouds heeftmen , ten fchrik der Vianden, de Sehee-

ma°Lti. Pen voor - en agter we ' alderontfaglijks , en fterkft, gewapend , ook
met de Beelden van fnel vliegende, of fel verfcheurende Die-
ren voorfien , gebouwd. Waar van miffchien de Leeuwen ,

Draaken , Tygers , Satyrs , en andere Gedrogten , daar onze
Scheeps- Galjoenen heden mee pronken , nog overgebleven
zijn.

Doe, gelijk als nu, men de Scheepen ook al Naamen gav,
cn dat wel meed na 't voorname Beeld , datter sieraads of

^om"?
1 ontkgshalven , voor of agter opftond. Want 't is waarfchijnlijk

n,am
' dat door 't vliegende Paard Pegafus , niets anders *als Jafons

Schip , met een vliegend Paarde-beeld vercierd , en door welke
hy'c Guldcvlioa, (wat dit geweeft zy valt twijffelagtig,) roovde,
verftaan moet werden.

De Vernielvifch die jaarlijks Koning Cephei Landen en

den ver-

sierd ,

ook na

"t voor.

naamftc

en ook wel

fweg"- Steden kwam verwoeften, en om welke te verfoenen , hy zijn
Jijkeniffe

van eenig

Dier ge

bouwd,

gelijk nog
heden d:

Balons in

Siam ge-

bouwt
werden.

Dogter Andromedam aan 't Monfterdier ten roov moft geven,
fal ook niet anders als een Schip , met Roovers bemand , en
na de gelijkenifle van een Wondervifch; en de Lugtklovendc
vlerken, die Perjeus ter verloflinge van defe fchoone aangefpten,

een Vaartuig, na de gedaante van dees of geene Vogel, gebouwd,
en gebeeld, geweeft hebben.

En foo zietmen dat de Siammers, nog heden ten dage, haa-

re Balons of Roeifcheepen geheel en al na de gedaante van
't een of 'c ander Schrik-dier bouwen, 't Sijn Vaartuigen die

honderd, of honderd en twintig Voeten lang, en nog geen fes

wijt lijn, waarom het wonder zou fchijnen, dat met haar hoog
Tooren , voor en agter cjierwerk , niet fouden omllaan , ten

waar, miiTchien , defe Toyerye alleen , van Ried gefpannen,

en met Lugt-ftofte gevuld , of gevocringd was.

'k Heb , om dat my dogt , dat het gefigt daar van , onze
Nederlandfche Scheepslievers waardig was, hier eenigc van die

,

door welke de Koning van Siam in den Jaare i68f den Ge-
fant des Konings van Vrankrijk inhaalen deed, laaten uitdruk-

ken.

&uprijk<to
^n na^eraaa' m 'j n Pehneveer ongevoelig al in Ooft-Indien

Landfchap gedreven is, fal 't welvoegend fijn, de Scheepen defer Geweften>

nu'n't
vce * c'aar van nek weten konnen, ook groflö modo te be-

rc s"g
' fchryven. China
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China werd voor 't Schiprijkfte JConingrijK vande gsiufche a,daar

"Wereld geagt. 't "Werd verhaald, dat die van 'c Lsndfchap dcn^n"
Fokijn, in den laatften Oorlog te'gens Japan , alleen foo veel schapen

Scheepen aan den Keiler wilden uitleveren , als gerrceg foude „"den'
weien, om een Schipbrugge, van China, tot in Japan, te flaan.

't Geen na Kaarts uitwijlen, altmen 't Eyland Corea nog al

te baat neemd, ten minften een wijtte van 60 duitfche mijlen

foude begrijpen. Dat op Jaarlij kfe , en andere Merktdagen
wel meerder als 20000 Scheepen, foo groot als klein, met al-

lerley Handwerken, en Koopmanfchappen, by een komen; die

door Overflensen Opfienders fodanig aan geregelde ftraaten, en

Markten gefchickt, e.n gedeeld werden, darmen fchijnd in een
wel geordeneerde Stad te wefen. Jaa datter duifendc Men-
fchen op 't Water geboren werden, en daar op flerven , fon-

der oit Voet op 'c Land gehad te hebben. Veel meer ver-

maaklijke diagen die aan een Stad eygen fijn, foude ik, me
andere Schrijvers, aangaande defe dryvende Eylanden, vertel-

len konnen ; dog mijn voorneemen is niet Steden , maar
Scheepen, te befchryven. Sy fijn van alderley Fatfoen , en
grootheid , tot 500 Laften toe. Welks groote Schcepen, al-

hoewel by de Chinefen , eygen Namen hebben , rogtans by ons
in 't gemeen Jonken genoemd werden. Én gaan de meefte in «binnen

aanfienlijkheid, foo in konftig , Lak, Schilder en Siiywerk,"
cl

.

b

k

u

X"
als ook binnewaarts, in koftelijk Scheepscieraad , d' Europifche 1 ';* vc

.

r-

Scheepen verre te boven. Sulks datmen in haar Scheepen tre- * fi
'
n*

dende in wel gemeubileerde Kamers, en Saletten fchijnd te koo-
men. Haare Zeilen fijn gemeenlijk van Rotting, of Ried, en
Matten toegefteld, die ook van verfcheide Fatfoen zijn, en on-
derfcheidelijk aan de Maft gepaft werden. Derfelver Ankers
fijn van Hout , en Kabels van Boom-baften gefhgen. Dog
geen wonder , want onfe Hennip kan ook een Boom - baft chm>

genoemd werden. Maar weinig inhouten, en geen Wegerin-
gen hebben defe Scheepen , haar Ruim is ( foo ick onderrigt
werde) door Schilden, of fwaare Befchotten , die van onderen
den Bodem af, tot den Overloop toe, met Spondens halv over
malkander genageld leggen, fulks dat Water digt fijn, in ver-

fcheide Vacken of Ruimen onderfcheiden ; foo dat een Leek of
Schoot onder Water krijgende, men kander aanftonds van bin-

nen, om het digc te maaken, by koomen. Ook kan niet meer-
der als het gebrekig Ruim vol Waters loopen , wanneer de
overige nog magrig genoeg fijn, 't Schip voor 't fincken te be-
hoeden, 't Schips Huid , die insgelijks met Spondens in mal-
kander is gevoegd, werd aan de voorfchreve Schilden , na de
wijfevan onie Hoeker-Scheepen, vaft gefloten. 'kHeb vermaaks
halven hier nevens eenige defer Joncken , als ook een Slangswyfb
Roeifchuit, met al deffelvs Vlagge en Wimpelwerk, laten af-
beelden. Dog wat de Canootjes, Prauwtjes , of andere ligte

Vaartuigjes der Ooft, of Weft-Indianen aangaat, die fomtijds
maar uit een enkelde Boom gehold, of van Tacken,* met Beefte
vellen overtrocken

, fijn c' famen gefield , dewijl van weynig

naam
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naam of nut zijn, agt ick niet nodig myn felve, of myn Lc-

fcr, daar mede op te houden.

Het II. HOOFT- VEEL
H A N D E L D

Van de grootheid der Spaanffe Caraken , haare Holheid ,

en daar uitVolgende rankheid
,

mitsgaders groote kojlen
; dog

werden niet meer foo groot als Voor defen gebouwd. Vande

Galejen , haare Langte
,

ïfytte , en Holte , haare Gejlalte,

Q^ondhotU
-

i en Riemen.

vande T" "Tlt Alla fal ick weder in Europa flappen. De Porruge-

sP

e

°

s

theid I • I fen , en Spanjaarden , als , voor veele Jaaren door

Caraken"!

e ^ Zeilfteens hulp , alle Landen fclieenen vaar wel te

feggen , over de groote Zee > verre reifen onderna-

men , en , foo 'c hun doge , een nieuwe Wereld ontdecktcn,

doemaals ook groote Galjoenen, Carakas, Scheepen die iooo>

1200 en meerder Laften voeren konde , gebouwd hebben. De
grootheid defer Scheepen niet zoo feer in de langte en wytte,

als wel in derfelver Holheid beftond. Sulks Schipper n'ilhem

jJZ'J" Tsbrantjz Bontekoe, als over eenige Jaaren , mer een aan He-
ua» eonic Jenaas Eyland leggende Caraak , wegens 't verfche Water,

iri gevegt geraakte, getuigd, dac 's Viands voorfchip, niet fijn

Focke-Mars , niet tegenttaande hy een Schip van foo Laften

voerde , in hoogte fcheen gelijk te vvefen. Waarom ook zoo

Rank, dat is ligt omvallende fijn, dat, ledig fijnde, niet regt

j<«7,« p
'

c Water leggen konnen. Maar, volgens 't feggen van Jan

"TnfLT" Huigen van Linfchooten , by fijn tyd , een voor Goa in lading

"» fijnde Caraka ook kwam om re vallen , en re blyven. Dog

van haare de diepheid der Portugaalfe, en Spaanfche Zee-Havenen geevd
Hoiheid.en defe Natiën gelegentheid om haare Scheepen foo diep te kon-
daarmtïoi-

]adetV) fat , de laft in hebbende , voor omflaan geen nood
Ranheid, hebben.

't Scheeps Timmeren heeft, daar te Landen, altyd van een

Vgrootcn omfwier en korten geweeft, foo datmen fomtijds eeni-

ge Jaaren met een defer Scheepen te bouwen, befig moeft we-

len. Dog Lands wyfe geevd Lands eere , fegt het fpreek-
mitsgaders

woorcj . mca IS jaar gewoon met mantel en zydgevveer , na

,

koftcn; en van 't werk te gaan ; en , wegens de warme Lugtftreek ,

alles op fyn gemak te verrigten. Waarom ook , profijts

halven , haare gemeene groote Scheepen , fomtijds hier te Lan-

den , daar men tragt de Wagen op een fmallen weg om

dog wer. te drayen, koopen, en ook weriierftellen laaten. Gelijk fulks

den ni«t verfcheide maaien gefien heb. Evenwel geloov ik, dat Mada-

groot'ai" me &' Onder'vindinge , onder welke vvy gelamentlijk , nog daag-

voor defen Jij ks , moeten ter Schoole gaan, fiende Vader Neptuin , fijne
gebouwd. m£C
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B O V W-K O N S T. $
met Mofch begroeide , Drietand , gewoonlijk meerder ter ver-

morflèlin<j van groote Water-Cafteelen , als der VilTchers geringe

Bootjes gebruiken , hen-lieden haare Scheepen niet foo groot,

.'en foo veel koften , en arbeid met zig flepende , als wel voor

defen te bouwen fal geleerd hebben. Wat evenredenheid fy on-

trent defe Scheeps-deelen gehouden, en hoedanig die in malkan-

der gevoegd, en gefloten hebben, of nog doen, wil gaarne be-

lyden onkundig te wefen. En daarom kan ik 'er mijn Lefer niet

anders als defe afdrukfels van zien laten.

De Galeyen , Roei- Scheepen diemen op de Middellandfche Vande Gi:

Zee veel gebruikt, dat droevige gefigt voor kvvaftige, of onge- icyen,

luckigc Menfchcn, moeten hier ook haar beurt hebben. Eenen

Hoogduitfcher met name Jofeph Furtenbach heeft voor eenige Jaa-

ren, aangaande defe Vaartuigen al heel wijdloopig gefchreven

,

luiks dat ick, diefe noit gefien heb, egter dit volgende (uit hem)

den Lefer kan mede deelen.

De grootfte Galeyen zijn gemeenlijk ipo Italiaanfe Voeten , iaareLang.

of Palmen,, waar van der een hier agter uitgedruckt ftaat, over te, wijté

Stevens lang, en werd dit Schip in lijn langte in feve gelykc cnHolK '

deelen gedeeld , en 't grootfte Spant , by haar Stamenale ge-

naamd, dat 2f der voorgefeide Palmen wijt is, op 't einde van

't derde deel van vooren , of op 't einde van 't vierde deel van

agteren gefteld. De Penne of het Galjoen , by hen Sperone , of

ook wel het doode Werk geheten, werd aan defe Galeye zz en

een halv Palm lang gemaakt, 't Schip , vande knoop vande

Steven voorwaards , werd Proda , en vande knoop vande agter-

fteven agterwaards, Poppa genaamd. Vande Froda, tot de Pop.

pa , ftreckt lig in V midden van 't Schip een gang of Galerye ,

by haar Corfia gefeid , die van «gita rianKtn gemaakt , 3 en

twee derde Palm wijt, en 4 hoog is, tangs welke dacmen, fon-

der verhindering der Roey-flaven, gemaklijk van vooren na ag-

teren, en ook alfoo wederom kan komen. In dele Corfia werd

by ftereke tegenwind , de groote Maft , by hen Albero Maefiro

,

neder geleid, en uit de weg gefchickt. En terwijl den Capitein

met fijne Edelluiden fig in de Poppa of Cajuit onthouden , foo

heeft Schipper en Bootsman, ik falie flegts foo noemen , die op

een Fluitje , dat met een filver kettingtje aan haar hals vaft is

,

foo onderfcheidelijk weten te blaafen, dat en yder daar uit aan-

ftonds lijn te doene Werk kan verftaan , hier in defe Corfia haar

bekwaame wandeling, en ook opfigt over de Slaven, diefc van

daar fomtijds den rug ook foo weten teroskammen, dat menig-

maal het Leven daar by infehieten moeren. Voor in defe Corfia.

is ook een feer fwaar Canon geplaatft , daar mede zy niet an-

•ders dan regt voor uit konnen fchieten , en is by hen Ca-

tione di Corfia genoemd , met welke fy ook wel het meefte gé-

weid doen. Dit ftuk in 't affchieten agter uitgelopen lijnde,

werd aanftonds weder geladen, en door twee Touwen, die

voor in de Betingbalk over Schyven loopen , en fig ter weder-

zyden, van vooren tot agteren, onder alle de Roey-flaven uit-

ftrekken , met een groote gefwindheid , op fijn flede we-

B der



IC SCHEEPS-
der voorwaarts gebragt, De voorfte Maft , Trinchetto ge-
reid

, een weymg bezyden 't Schips midden , en even bui-
ren gemelden Corfia gefield werd, gelijk fulks alles inde ne-
vens gaande Plaat , onder de Letter A , daar den over , en om-"
loop van een Galeye , vertoond werd, klaar genoeg re fien is
Door die vierkante Pereken met E aangevvefen

, werden Lui-
ken

, door welken men in verfchcide Ruimen klimt , vertoond
De Agterfteven, foo wel als de Voorfteveri ook van agteren

rond is , fulks het Roer by hen Timene genaamd , alleen aan
twee Haaken hangen kan, en dan nog evenwel onder en boven
befyden de Steven drayen moet , gelijk als inde Figuur onder
Letter B te fien is. Welke manier van doen , gantfeh te^en
de welgefchicktheid

, fchijnd flrydig te fijn. Onder de Letter" C
werd een Galeye, in het midden, overdwers door gefaagd ver-
toond. By 'r Cyfer-tal i is de Kiel; by haar Carena; by 2 het
Zaathout

, of Contra Carena ; by 3 het Berghout , dat van bui-
ten halv rond is, en Cordone genaamd werd; by 4 de Bandweger,
of Contra Cordone, te fien. De Balken van den Overloop, Latta per
il piano genaamd , hebben ten opfigte van onfe Scheepen feer veel
bogts, werden ook in vergelijkinge van d' onfe heel ligt gemaakt,
dog door een Schaarftok , die van vooren tot agteren , van on-
deren aan de Balken geflooten is , en met 1 2 Srylen die op
het Zaathout, en onder defe Schaarftok ftaan, haare Swakheid
te hulp gekomen werd. By de Getal-letters j , werd zoo een
Balk

,
by ó de Schaarfiok , en by 7 een Stijl aangewefen.

De Knicn die op den Overloop gevoegd ftaan, en met 8 ge-
teikend.fijn, werden Latone genaamd, en Formeren van voorert
tot agteren 't Schips Vlerken , op welkers hnvetamen de Rie-
men leggen, die aan yüci *.ydcn, door twee Randgaarden, aan
malkander fijn geflooten, op welke bovenfte dan op yder Boord
26 a 27 yfere Dollen of Nagels fteken , waar aan , met een
Strop, om den Riem , geroeid werd. Het 9 tal bereikend de
Roeibank daar de Slaven op fitten-, 10 de Voetbank daar fy in
't Roeyen de Voeten tegen fchrap fettcn , aan welke zy met
een Ketting ook gefloten fijn j 11 geevd de middelfte Gang of
Corfia te kennen.

By de Letter D werd dc voorfte Betingbalk, met de daar-
aanftaande Betingftutten , daar de Anker-Kabel aan vaft gemaakt
werd, vertoond, die op den Overloop is gevoegd, en met
fijn overboordftekende eynden , het beginfel van de wederfijdfe
Vlerken maakt 5 gelijk defelve agter , ook aan diergelijke Balk
een eynde nemen.

De groote Maft, by haar, t' Aller Maeflro genaamd, is
«>o Palmen lang, onder 2, en boven 1 en een derde Palm dick..
V Albero del Trinchetto

, by ons Fockemaft gefeid , 74 Palmen
tot fijn langte , onder 1 en een vierde , en boven twee derde
Palm tot fijn dicktc heeft.

De groote Ree, Antenna genaamd, is van twee Houten t' fa-

men gefet, die, met haar dickfte eynden, in 't midden 17 Pal--
men over malkander fchieten, en met Touwen aldaar vaft ge-

woeld
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woeld zijn. Haare langte in 't geheel begrijpt ui Palmen, der-

felver dickte aan 't onder eynde bevat vijv fesfte , en aan 't bo-

ven einde feve twaalvde Palm , de voorfte Antenna ook , na re-

den vande voorfte Maft, verminderd werd.

De Inhouten van defe Vaartuygen fijn ganfch niet fwaar, maar

de Planken die daar buiten om gevoegd , en op yder Inhout

een Vingerbreet ingefaagd, en uitgehakt werden, óp dat de Nagels

of Spykcrs foo veel te ligter wefen, en't Hout foo veel te min-

der kwetfen lauden, zijn 3 Duim dick.

Haare Riemen, waar vander een by de Letter E te fien is ; vande Ris»

werden 4.S Palmen lang , en van Bookenhout gemaakt, door mca '

<; Mannen beftierd , waar vander een aan 't Èynde van den

Riem , de andere vier aan een Klamp , met Hantvatten voor-

fien, haar arbeid verrigten ; dog fomtijds , by haaft, werd nog

wel een Touw om den Riem geflagen , daar dan nog een Man
of twee, agter de Hand, aan te rrecken fitten.

By Regen, of heete Sonnefchijn , defe Galeye, door Latten

diefe vande Corfia , tot op het Rinkelwerk , van de Vlerk , leg-

gen , en met een Seil overtrecken , bedeckt werd , waar door

de Slaven , die fig Dag en Nagt op haare Roeibanken orjthou- ij

I

den moeten , nog van veel Ongemacken des Lugts bevryd blyven.

Hier mede meen ick gênoeg van defe Vaartuigen , die maar

als van ter zyden heb willen aanroeren, gefchreven te hebben.

Die meerder kleinigheden defen aangaande , te weten , be-

gerig moge wefen, hy kan den voor genoemde Jofepb -van Fur-

tenbag felver na fien;

Dog hoedanig hec met de i, 3, 4, ja 8 dubbelde Riem-
fcheepen der Chaldeen, ^Egyptenaren, Grieken, en Romeinen

is gelegen geweeft, heb ick noit uit de Befchrijvinge, my daar

van voorgekomen , konnen vatten. Die gene welke meenen

dat defe Scheepen, van vooren tot agteren , drie, vier, jaa agt

dubbeld, met Riemen fijn voorfien geweeft, en defelve, in dc

Hoogte , boven den anderen plaatfen , fullen defe Scheepen tc

hol , de bovenfte Riemen te lang, en by gevolg onbruikbaar

maaken. Ook fchijnd fuik gevoelen geenfints, met de Afbeeld-

fels defer Scheepen, ons nog overgebleeven , over een te komen.

Waarfchijnlijker is het my , dat men de Hoegrootheid der

Scheepen , niet foo feer by 't Getal der Riemen, als wel by'c

Getal der Manreyen die defelve beftieren moften, heeft willen

uitdrucken. Want fwaarc Scheepen groote Riemen , en defe

wederom veel mannen, om die te regeren, nodig gehadt hebben.

Wat nu die Schrijvers aangaat, welke feggen dat de Riemrijen

of Roeireyen bove malkander faten , kan verftaan werden dat de

binnewaardfte Roeiers, alwaar den Riem grooter beweging, als aan

Boord, moet maaken, ook, met rijen binnewaarts opgaande,

t'elkens hooger als aan Boord gefeten hebben.

Het
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Het III. HOOFD EEL
H A N D E L D

Van
.

Scheepen die met Raderen vierden Voortgedreven, en by
die gelegentbetd ook Van 't Vaartuig dat in den jaare 160
tot Rotterdam gemaakt is, en het Matte ScHptoegenaamd
werd-, als ook Van't Schip dat de Beer Hendrik Stevin
befchreVen heeft. En Vande wijtheid der Scheepen in 't «e-
meen. r ^

jyi dagten dat de Ouden ook Scheepen, die ter wederzy--LY-Lden met Raderen voorfien
, en door OOen, op den

. * u uu ^verlooP aa" een Spille om gedraaid wierden, eevoerd

HF* I
ermaard Mathematicus

,
van hoogerhand , aan defen Staat ee-

Sen
m3

p '

m d£
,
n

,

jaare I6»» tot Rotterdam' op tien
n„J. koften, een Vaartuig, Schip kan 't iavalijk genoemd werdeVoeten lang, hol, en « wijt, bouwde, dat aan yder fi de'mlcRoer en van binnen in 't midden met een Rad,\oorfen was,

' Sch n TTR^ fijnd
f'

8 UUre" aan den ande™ loopenTen

Ro'tteTd m fC
A
V00n

tyVen foude
>
daC de* Ergens van

'
Rotterdam afvarende des middags tot Diepe in Vrankrijk fiin

. S^&Sf^" ^ AV°"dS Wed—P
eren, ter P,atle&

Door vvdke fnelheid (foo voorgav) hy 't kloekfte cn fterkftcSchip vande Engellche, met welke defen Staat doemaalsiXlog was, dwars doorloopen, en alleen met drie Mannen verfeldop eenen dag, dertig derfelver vernielen, en felvs onbeSS
blijven foude. Waarom ook, onder't bouwen daar van, Ón

£

lijke Menfchen, uit alle Steden, en daar onder ook Luiden vn
t G

Z"l '

f
W3raen befi^'^rdeelende fomm

geda

"

het pryfens, andere dat het fpottens waardi- was
Dog eyndhjk, den Autheur van dit Malfe Schip, fwant foowierd het by 't gemeen genaamd,) fiende fijn werk foo verre geavan-ceerd

1

te weezen, dat daar ontrent niet veel meer doen, en deMenfchen ,n haare verwagtinge , niet wel langer ophouden
, konde,het aan de Hooge Regeringe, en alle Perfoonen van aanfien we-

ten den dag, wanneer fijn konft- werk voornemens was in 't Wa-
fcW

te
,

brengen '
en eenige proeven daar van, op de Maafe, aan

* vertoonen, en wierd dit ook, door gedrukte B.het-
ten

,
,n defe

, en andere nabuur Provintien alorame bekend êe-
niaakt. Sulks veele duifenden Menfchen, van alle kantenten ge-
Jelden dage tot Rotterdam aanvloeiden. Maar den tyd naderen-
de, deed s daags te vooren, aan gemelde Heeren vande Re-e-

rin;r,
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. B O V W-K O N S T. 13
ring, door ccn Briev weten, dat op den befchreven dag, nade-
maal hem nog iets tot het werk nodig, ontbrak, waar na nog (be-

ken moft , niet gereed foud konnen wefen, 't welk gevonden heb-
bende , hy foude een nader dag vaft (tellen en aan haarc Ed: Mog:
weten laten, waar op alle Menfchen, in haare hoope bedrogen,
wederom vrugteloos naar huis toe keerde. En de Heer van Sok

maakte fig fedm dien tyd fchuil, fulks dit Gebouw, fonder oit

in 't Water te komen, ter plaatfe daar het gemaakt was, weder
omdoopt wierd. Waarom ook iemand van onfe Hollandfche Rijm-
digters dit volgende vers den Authuer toepafte.

Son woud onjlerflljk fijn ,
naajl aan Erafmus leVen

,

Hy heeft ook wel Verdiend , dat hem meed' werd gegeten
,

Een Tronkbeeld Van Metaal, op dat altijd de Maas
Gedenk dien wyfen Man , en ook dees grooten dwaas.

'kHeb, om dat my dogt het onfe gedagtenis waardig te we-
fen, 't felve hier nevens onder de Letter A laaten afbeelden.

,

De Heer Hendrik Stevin, heeft naderhand ook een Wonder- "ndeHeif
fchip, dog alleen in fijn Hooft en Boek, vande wiskonftige Scheep- He"d"k.

vaart, gebouwd; met welke, fijn Ed. meend, dat men foo veilig
""""""

behoudens Ly v', en Goed , ter zee , als met een wagen over 't

Land foude konnen vaaren. Defen Heer , Soon van dien grooten

,

en vermaarden wiskonftenaar , Simon Stevin , zaliger gedagteniiTe

,

heeft (voor foo veel ick uit zijn Schriften, vatten kan ) fiende
dat hier te Landen, meefr alle Scheepen, na reden van haarc Lang-
te te nauw gebouwd, en daar door veele onheilen veroorfaakt wier-
den; in fijn gedagten, een Schip, dat by na foo wijt als lang,
immers feer wijt foude wefen, verordenen willen. En op dat dit
Schip, door fijn wijtte, in 't voortgaan, geen alte grooten Pi-
laar waters , te bewegen foude hebben ; als ook , dat het door
een zijd, of (op fijn Zeemans) met een halvwind, niet foo gereed
zijd, als voorwaarts heen gedreven wierd, foo wil hy van onde-
ren, ten halven in 't Vlak, in plaats van de Kiel, een Sleuf, of
Watergang, 6, 8 a 10 voeten hoog, en breed, na reden dat het
Schip groot of klein wefen, of ook diep laden foude, gebouwd
hebben. Op welke dan het Schip, alleen voorwaarts uyt,en koers
loopen foude moeten. Ook wilde hy de Oplangen van Schips zy-
den 2,3 a 4, Voeten beneden 'c vlak laten doorfchieten, die dan
beplankt zijnde, 't Schip, ter wederzyden, voor Zwaarden die-
nen, en voor 'c ter zyden uitwraaken , beletten, foude. 't Schip
foude, foo voor alsagter,eenderley Fatfoen, en op yder hoek van
de gefeide Watergang een Roer, hebben, door welke her, fon-
der te wenden, de Zeilen alleen ter bekwaamfter wintvang ver-
fet fijnde, aller wegen heen foude konnen gevoerd werden.
'kHeb tot beter verftand, 'tSchip, fodanig als't, inde Heer s'"» Hcn -

Stevins negende Boek, voorkomt , hier onder de Letter B laa- ^«J».
ten uitdrukken. Dog foo 't Schip al te wijt vallen, en aan eene^^'t
Watergang niet genoeg hebben mogt,.hy wilder ter wederzy-

B ^5 den
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den nog een toegevoegd hebben , gelijk by de Figuur C vertoond
werd
Wat nu wyders de Maften aangaat , hy wil defelve in ryen

en gelederen , drie breed , en vijv of fes agter den anderen, na
reden van Schips langte, en d' onderfte altemaal even hoog ge-
plaatft hebben. Sulks dat de Toppen der

;
Maften, drie aan drie,

met een Balk overdwers aan malkander konnen geflooten , en
(by gevolg) onbreekbaar gefteld , werden. Over defe Dwersbal-
ken fal van vooren tot agteren een Mars, eenige Voeten wijt,
waar langs men van 't een Spantmaften , tot in 'r ander kan
koomen, en in welke de bove Zeilen bekwaamlijk konnen ge-
regeerd werden

, gevoegd leggen. Wyders fullen op defe Kruis-
balken , nog drie andere , dog korter en ligter Maften , met
een Mars op defelve, na evenredenheid als de voorgaande, wer-
den geplant , in welke datmen de Bramfeilen fchaveelen , en
manieren fal. De Zeilen die by de letter D te fien fijn , fullen

,

om ligtelijk, na vereifch van weer en wind, vermeerderd of ver-
minderd te konnen werden, klein, dog' veel in getal fijn, en op
verfcheide plaatfen, met houte Latten, ter wintvang uitgefpannen
werden. Dog ick foude mijn felven in dit Maftbofch wel ver-
dwaald vinden, wilder daarom liever affcheiden.

Hoedanig men, hier te Landen, veele Jaaren, met al te nauw
gemaakte Scheepen, heeft moeten worftelen , veele ongemacken

,

en daar uit volgende groore fchade, ondergaan, konnen die gene,
welkers Scheepen , maar met een Marflèils koelte in Zee komen-
de, fodanig op zijde vielen, datmen genoodfaakt is geweeft, ook
onvolbragter Reis, defelve weder binnen te brengen, deflelfs an-
derfints welgemaakte, Maften en Reen te verkorten, en verdun-
nen, Schips lading te verftuwen, halve, ook wel geheele decks,
of overloopen af te breeken, jaa ook wél een buick om Schips
geheele zijden , tot deflêls meerder uitfpanninge, te bouwen, nog
in geheugeniflê hebben.

En waarlijk , de Wijtheyd der Scheepen is wel heti voornaam-
fte, en befte Middel om het ondiep gaan der felver te bevorde-
ren, een Saak die wy hier te Landen , wegens de Droogte, of On-
diepheid onfer Zeegaten , ten hoogften diennen te betragten , want
(volgens 'tgetuignis van ervaarne, en de Diepte defer Zeegaten feer

wel bepeild hebbende Lootfen,) foo konnen, met een gemeen Ge-
tyde, uit het Goereedfche Gat niet meer als 20, uit Texel on-
trent ook foo veel, en uit de Maas niet meerder als 13 Voe-
ten diepgaande Scheepen, werden uitgelootft. Waarom dan ook
fomtijds wel is komen te gebeuren, dat eenige van 's Lands Oor-
log-Scheepen , zoo nauw gemaakt, en om Zeilvoerens wil zoo
diep geballaft zijnde, met een dood Getyde, en Wind, rot

Staats groot nadeel, niet konde t' Zee geraaken, of daar al in

fijnde , haar onderfte Gefchut , om dat te na by 't Water lag,

niet bruikbaar wierd bevonden.

En of wel Scheepen tot Koopmanfchap , en laftvoering gefchikt,

om haare onderwater hangende Swaarte, juift niet foo veel Wijtte,

als diemen ten Oorlog wil gebruiken , wegens de Swaartheid des
• Gefchuts
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Gefchuts 't geen zy boven voeren moeten , nodig hebben , zoo
ben ik egter van gevoelen, dat ook d'eerfte, wegens al te groo-

*

ten winfugt
, niet Zodanig als behooren werden gemaakt, want

om met kleine, immers nauwe Scheepen veel, en groote laften
(ik feg liever) weg te fleepen , als te voeren , foo werden forri-

mige derielver, aan haar altijd onderwater lijnde Deel, fodanig
plomp, en vierkant gebouwd, dat beter een rondom gelijk fijn-

de Kift , als een zeebouwend , en reisvörderend Schip gelijk fchy-
nen. Sulks de fodanige onder de Vianden , of op een lager Wal
vervallende, fomtijds alleen daarom verloore gaan, daar, in te-
gendeel, andere ter zeillagie wdgefchikte Scheepen het gevaar
nog wel ontkomen

, en, behouden blyven.
Men behoeft lig ook niet te bekommeren, ("gelijk wel gemeen-

lijk Werd gedaan,) dat Scheepen duscfèhig wijt gebouwd, op
Zee te veel (fingeren, of reisbelettende wintvang hebben foude,
dewijl beide, door defelve onder, en boven het Water wat meer-
der, en na behooren in te trekken, kan werden voorgekomen;
want wat het flingeren aangaat, beelde my vaftlrjk in , dat ge-
lijk fret toppunt van een ronde , en op de watergolven gewor-
pen fijnde. Bol, fig minder als het toppunt van een parallogram
of teerling, van gelijken inhoud fijnde, fal bewegen, dat ook al -

foo de onder na behooren rond, dog op de vlakte des Waters wijd
gemaakte Scheepen , veel minder , door de hemeltergende Zee-
baren, fullen op zyde, of overkant werden gefmeten , als die ge-
ne welke nauwer , en daarom ook vierkanter fijn gebouwd.
En of \vel waar is, dat een Balk, door een Touw ,' mét' min- vande

der moeite, overlangs, als dwars, door 'c Water werd geÖ'eeftt',
w>'dheid

en dat miflehien nog van daar het Spreekwoord is .- Be langte p^in""
volgt wel; foo foude het egter, mijns dunkens, beter wëfen1

, in-
'

c g*™*«-

dien defe Balk , door kragt van Zeil , en daar in van ter (yden
vallende Winden, even gelijk de Scheepén, moft werden voort-
gedreven, dat felve drie a viermaal overdwars doorfneden , de ftuk-
ken nevens den anderen gevoegt, voor en ag'rer na behooren roe-
gehakt foude fijn; en over fitfis ook eenigiints de gedaante van
mijn voorgeftelde Schip quame té vertó'néti. Om dan kortelijk
te befluiten, foo feg ik , Wyde Scheepeu fijn Ruime Scheepen,
hebben geen of weinig Ballaft nodig , konnen ook veel laftenj,

Wind, en Zeil verdragen-, daar andere integendeel, ledig fijnde,
by ria fónder eenige Wind, en Zeil komen om te vallen: gelijk
nóg onlangs een notabel, en inde Haven leggende Schip gebéurt
is , dat met weinig Wind fodanig overkant viel, dat met fijn groo-
te Want op de Wal nederploften : Maften en Stengen konnen
ook veel beter dan in nauwe Scheepen, om 's Wants wyde Uit-
gefpreitheid , vaft, en onbreekbaar gefteld, en de Scheepen felve
om haare Wijdheids wil, van onderen veel fnediger, en ter Zeil-
lagie wel gefchikt, en gemaakt werden. Dingen alle diemen waar-
lijk onder dc Scheeps- deugden agten, en optellen moet, dewijl
het de alte nauw gemaakte Scheepen, alhoewel ook gebruikt wer-
den , niet felden aan eenige van defe alle , komt te gebreken.
Maar nademaal het redelijk is dat in twijfclagtige Saaken, en

daar
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daar men niet feeker van kan'fijn, Giflïng plaats mag hebben ; foo

foude ik denken, dat miflchien d'oorfaak vande Nauwheid onfer

Scheepen , voor een groot Deel , al van IToags Arke berkomftig

was. Dewijl ten allen tyden Menfchen fijn geweeft , die , agt-

fiaande op de Godlijkheid van dit Bellek, alhoewel dit Gebouw,

als fonder Riem, fonder Roer, Tonder Anker of Touw, geen Zeil

te voeren , of Reis te vorderen, nodig had. Haare Scheepen, de-

welke alhoewel met zwaare Laften beladen , nogtans door kragC

van Wind, en Zeil, verre Reifen af te leggen hadden, na't voor-

wart*, beeld van defe Arke, hebben bouwen laten. Gelijk als voor

i*ni*,m eenj„e jaaren -P/efer Janft rJe Mennonijl , en Pieter Remerft tot Hoorn

TJ'o"' hebben gedaan. Die met een fchreven dat de waare Evenreden-

z"' öc- heid, van al onfe Scheepen m Noags gebouw, te vinden was.

Ook fal, miflchien, t$ het foo fchadelijk nauw maaken, onfer

Scheepen , het buitenfpoorig voor en agter over vallen der Ste-

vens, by onfe Vaders Tyden, veel Gelegentheid gegeven hebben.

Want hier door de Scheepen, alhoewel over Stevens lang, nog-

tans onder Water kort vielen , waar aan dan niet veel Wijtte

moet gegeven werden, of fouden onder Water de Gedaante van

het Rond alte na hebben gekomen, en niet wel bezeild fijn ge-

weeft. Maar heden, nu men gewoon is , met groot Nut, de

Stevens veel fteilder te fetten , en daarom ook de Scheepen on-

der Water merklijk langer vallen, mag ook haare Wijtte, ion-

der voor eenige onbedrevenheid te vreefen ,
merklijk vermeer-

derd werden. c
Dog hoe feer ick de wijde Scheepen mag genegen lijn , loo

kan ik egter de Heer Stevins gebouw niet prijfen ,
want meen

dat het door 't Geweld der Zee, die dog alleen fagtehjk geleid,

en geenfints gedwongen wil wefen , gelijkmen daarom ook geen

Dijken inde zee , maar fodanig op Oevcis leid, op datfe op het

vlakke Strand vooreerft haar moed koelen , en eindelijk alloo

dood loopen foude , binnen korten Tijd f eenemaal vernield

foud wefen. Als ook, dat ergens aan de Grond komende, die

ter wederfijden nederhangende Ruimen, met haare vierkante

Kimmens wel haaft in ftukken geftooten ioude lijn.

Wyders hoedanig dat het fig toedragen foude, als dit Schip,

met al fijn Wind-vangénd Maft, Stenge, en Stelling werk, op

een lager Wal voor Anker en Touw, het af te ryen had, wil

ik een regtfehapen Zeeman in bedenken geven. Sulks het fpreek-

woord over al plaats heeft , Niet attée.

Wet
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Het IV. HOOFD-D EEL
H A N D E L D

Vande Scheepsbouw der Engelfchen in 't gemeen , en Van

'tgroote Schip de Rojale Charles genaamd, dat defen Staat

m den Jaare 1667 op ^ochefters 'Rivier Veroverde, in 't by-

fonder , Voorts hoedanig fy haar Spanten, en al de Inhouten

gereed inaaketi; mitsgaders ook Vande Scheepsbouw der Fran-

q,oifen.

NOg jong fijnde, heb ik onfe Nabuuren de Engelfche al vande

voor gauwe en ervaare Scheeps-Bouwmeeftcrs hooren Bouw
P
der

befaamen. Sy hebben ons door haar Voorbeeld , bin- EngeifcU

nen eenige jaaren , onfe Scheepen niet foo Krom, dat ^J/
'

is, voor en agter, niet foo veel opfpringende , ook agter niet

foo hoog, leeren maaken; want beide (mijns oordeels} nergens
toe nut , maar doorgaans fchadelijk zijn , dewijl Swakke , en
Ranke Scheepen geevd, en veel vaartsbelettende Windvang men
lig fleept. De reden waarom wy hen Lieden ook in 't wringen,
of liever geheel weg nemen van Schips Spiegel, een werk nog-
tans, daar ik , om daar door aan Vader Neptunus * wit- gehem-
de, en hoog gehulde Bagynen te beter gelegenheid werd gegeven,
om met de minfte Scheeps - beweging , onder Schips Kiel door
te duiken , ook mijn Zegel wil op ietten , fal miffchien alleen

de Ongewoonheid, en daar uit volgende Moeilijkheid des Werks
wefen. Wat nu wyders de Kruis -Kattefpooren aangaat , met
welke dit Volk gewoon is haar groote en holle Scheepen » van
vooren tot agteren , ontrent 10 i 11 Voeten van den anderen,

te fteunen ', en te fchragen ; 't zyn lange Houten , of Balken

,

die met het eene Eynde aan de in de Kimmen leggende Sit-

ters, en met het ander Eynde, aan Schips andere zyden, aan
de Balken, van den derden, of bovenden Overloop, gefloten, en
met een Knie aldaar vaft gemaakt fijnde, Kruis-wylé over mal- -

kanderen ftaan. Gelijk op de nevens gaande Plaat , onder de let-

ter A te fien is. 't Is een Werk, met welke zy hun Oogsmerk,
namelijk de Schcepen voor het wringen, los, en gaande wer-
den te behoeden, feer wel bereiken, dog dat in Koopvaarders,
ontrent het wegftuwen vande Koopmanfchappen , feer veel ruim-

te weg neemt. Waarom ik dan ook onfe ganfch uit de weg,
en by 't Schips regt opftaande Steunders , en door welke wy
nogtans het felve nut erlangen , boven haare Kruisbalken ftellen

wil.

Het voorfchreve voorbeeld is genomen van het Schip dat de
C Geuni-

* De Zeelui feggen, voor een fpreekwoord , de Bagynen danflen in 't hemd, al»

't Water foo hol gaat, dat de Golven Schuimend overftert.
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m fan het Geünieerde Staaten in den jaare 1667 , van Rochefters Rivier
s
^ll

ie haalde, en tot Hellevoet-fluis binne bragten-, 't was lang 174,
ckaricsga- en wijd, buiten op de Huit, 44. Amfterdamfe Elvduirafe Voe-

bydrfe'n
ten 5

'c lladde 3 Schut-overloopen
, met een Koebrugge , en Was

staatvan defe ondcrfte of laatfle 12 Voeten boven 't Zaathout verheven}

Kenden, 7 Voeten, 3 Duimen
, hooger was den eerften Schut -overloop

in tbyibn- gebouwd; op welke 26 Poorten, mitsgaders Schips kluisgaten,
der

- groote Spille, cn twee Betings, agter den anderen, ftonden. Door
even gelyke tuffen Ruimte' was, van defen eerften, onderfcbeiden
den twedcn Overloop, op welke fig de groote Kajuit, Schips Kom-
buis, en 30 Gefchut-Poorten liete vinden; 7 Voeten hooger was
den derden, of laatften Overloop geplaatft, die voor een vafte
Bak, en agter een kleinder Kajuit, als ook nog 32 DonderbufTen
op fijnen Rug ten Stryde voerde. Agter op, en voor de Hut, al-

waar het Schip drie dubbeld met Kabeltouwen , voor het Mus-
quet-loot verfchanft was , voerde het r)pg agt fes ponders; vier
van diro calibre hadde ook op de Bak, geftaan , gelijk aan de
Scheering , en Verfchanfing aldaar nog was te fien.: zulks dit

aanficnlijk Schip, fijne van Vieren Swavel fwangere Balg, om-
trent hondert maale, kon ontladen.

De Balken, van de twee onderfte Overloopen waren dik 14 a
Duimen , van de andere Overloopen na gelyke reden, en la-

gen mecft.al<S, en 6 en een halv Voeten, van malkander, 't geen
na onfe fcliikking veel te vvyt, en, om. fwaar Gefchut te voeren,
al te fwak was- Tien Voeten was.de dikte van de groote Maft,
met fijn Wangen , in de Rontte. De Bpegfpriet begreep op defe
wyfe JS Voeten 9 Duimen.
De Fokke, en BeJaanmaft. enkelde Houten, hadde d'eene 8

Voeten 6 , en d' ander 5 Voeten 7 Duimen ., in de Rontte

:

't Schips groote, of Plegt-anker hadde 5191, en daaglijks An-
ker 4020 Ponden Gewigts , en het , tot het laatfte behoorende
Touw , hadde 18 Duimen Dikte. Het Hout uit welk dit Volk ge-
meenlijk haare Scheepen t' famenfetten , valt doorgaans niet lbo
fwaar, dog harder, en verwarder, als dat geene daar d' onfe van
werden gebouwd, waarom ook benodigt fijn daar omtrent meer-
der tyds, enarbeids te befteden, als wy hier wel fijn gewoon te

doen; dog dc deurfaamheid , die haare Scheepen daar door, bo-
ven d' onfe bekomen, kan alles rykelijk vergoeden.

In Schrijn, Sny, en Schilderwerk , met welke zy gewoon fijn,

haare Scheepen binnewaarts te vercieren, worden onfe van de haa-

re merklijk overtroffen , jaa haare Kajuiten fchynen een welge-
fchikte Raad-kamer , of Vier-fchaar gelijck te wefen maar het
Beeld-werk , daar mede fy haare Scheepen van buiten optojen,
moet , om dat doorgaans de behoorlijke teikening daar aan ont-
breekt , en ook, meeft altijd te klein is, na de grootheid der
Scheepen, aan welke het tot cieraad komt te dienen, voor het
onfe , de vlagge ftryken. Dat haare Scheepen doorgaans dieper,

dan d'onfe, in 't Water gaan, agt ik in haar een deugd te zijn,

om dat meeft over al , om te konnen Vloten , Water genoeg
vinden.

Dat

»





Back of

Foldout

Not Imaged



B O V W-K O N S T. ig
Dat wyders defe Engelfche Bouw-meefters alle Scheeps InhöU-

ten, als Leggers, Wrangers, Buikftukken, Pijkftukken, Oplan-

gers, en Stutten, fonder Cent of Scheering te gebruiken, al van

te vooren eer het Schip op Stapel ftaat, fodanig weten te be-

mallen, en gereed te maken, dat by den anderen gevoegd fijn-

de, 't Schip van vooren tot agteren, en van onderen tot boven

een behoorlijken omtrek heeft, is nog wel het voornaamfte dat

hen berugt en beroemd maakt.

Om dit te verrigten , en uit te voeren , gelijk Konft-kundi-

gen die 't gefien , en my verhaald hebben , gaat het meeft op de-

fe wyfe toe.

Sy maaken een Ioofe Bedding van Planken, foo groot als voor- y°°"
f

t0fi '

nemens zijn haar Schip te bouwen , befchryven op "t felve de haarfspan-

Kiel, de Overloopen, Schips Opfpringen, mitsgaders de Bogt, en «ai

het vallen vande Stevens, trekken wyders op Schips Wijtte den c^r«d°
u

Rond-omloop , die fy aan de Barkhouten van vooren tot agteren maaken,

willen geven , teikenen daar in haar Middelfpant , fodanig dat

begeren-, plaatfen 't felve , met gedagten , op de Kiel, daar zy

'c Schip wijtft willen hebben, (rellen vervolgens daar wederom haar

Agterfpant of Spiegel in, de ruimte tuflehen d'een, en d' ander

Figuur , deelen fy op drie • of vier verfcheide plaatfen , in zoo

veel declen als voornemens lijn Inhouten tuflehen 't Middelfpant,

en Spiegel te voegen. Ziet 'er hier, na mijne bevatting, onder

Letter B een afbeelding van. 't Schip is Lang 1 68 , Wijt 40,
Hol 18 Voeten, d' Agterfteven, en Hekbalk yder lang 31 Voe-
ten, tuflehen Middelfpant en Spiegel fijn 16 Inhouten gefchikt}

den omtrek aaaa wijft het Middelfpant aan, de linie bb geeft

Schips Holte te kennen, en door de linien cc werd deflêlvs ag-

ter-op-fpringen , mitsgaders 't verfchil der wijtte tuflehen 't Mid-
delfpant en Spiegel uitgedrukt. Al 't overige agt ik door fig

felvs genoeg bekend te wefen.

En gelijk fy aldus handelen met haar Inhouten die agter de

Middelfpanten ftaan, foo weten fy, die tuflehen het voor, en mid-

delfpant in werden gevoegd, op de eyge wijs gereed te maken,

als ook al het Inhout dat tuflehen 't Voorfpand en Steven , 't Schips

Boegen moet formeeren, welk laatfte ik hier ook onder twee af-

beeldingen heb willen te kennen geven. Onder Letter C werd

het Schip regt van vooren , en onder D van ter zyden gefien.

De Letters aaa het Voorfpant , bb de Steven, en c c de

Scheerftroken betekenen.

Dog of nu defe manier van doen eenig gemak, vaardigheid,

of voordeel kan toe brengen , als ook of dit aan onfe Scheepen, die

dog laft-dragens , en Vlot- gaans wille, over al zeer rond wer-

den uitgebogen , en korter verkeringen , dan die der Engelfche

hebben, welke meeft al te maal maar van eenparigen omtrek

zijn , ook prafticabel foude wefen, blijft my onfeker.

De Franfche , alhoewel ik defelve , hier te Landen , noit voor "j^J™
gauwe Scheepsbouwers heb hooren te Boek ftellen , foo fie ik sch«ps-

egtcr dat fy defen aangaande ook al haare vafte Wetten , en Re-
^
0UW

^5
gulen hebben. Haar middelfte , of groote Spant fy op fodanig

caDS°' en*

C 1 een

f



|iQ SCHEEPS-
een wyfe Fatfoenen , als in de Figura onder Letter E te fien is*

Sy trekken voor eerft een Cirkel, foo wijt, als het Schip bege-

ren aan te leggen , dat alhier op 4.0 Voeten ftellen fal. Deelen dc

fclve door dc Middellinie aa, in twee gelyke deelen, met wel-

ke .dan den onderfte Overloop , of eerfte Uitwateringe aangewe-

feo werd. Befcbryven wyders de regtftandige dd, en fteeken

dan, me: de pafler, uit de Middellini aa, na dat het Schip

hol, en hoog hebben willen, de twee Paralelle bb, en cc. En
dewijl fy beij agtcn dat het Vlak , of Bodem , 't Schips halve

Wijcre bevat, foo fteeken fy weder met de Paflèr , ter weder

zyden van de Middellini dd, 10 Voeten, en befchryven , van

daar, de regtftaanders ee, en ff, op welke fyeenPunct, hoog

of laag ftellen , alhier met 11 geteikend , uit welke fy dan de

Kimrnens, met ee, en ff, gemerkt, rOnd , of flauw betrekken

konnen. En alfoo fal dit Spant van onderen fijn behoorlyken

Omtrek bekomen hebben. Opwaards aan draagd het nu met

dit Spant aldus toe. Sy deelen de Hoogte tuflehen a a, en

c c , in twee gelijke Deelen , als in g g, en fetten de Palier,

mee dc eene Voet op de Pun&en e, en f, en trekken ter we-

derzyden , de Boogen a a. Nemen vervolgens de Pafler , ter

lelver Wijtte , en fteeken uit de Puntten h h, Waar in dan

wederom Paflèrs een Voet gefteld fijnde, trekken, met den an-

deren , ter wederzyden de Boogen a , i , en is alfoo dit geheele

Spant, ra haare wyfe, geformeert.

En of fchoon dit Spant , na Schips grootheid, wel een wei-

nig te vlak foude vallen , by aldien datmen de Middellijn aa,

voor Schips Holte, of eerfte Uitwatering 'wilde nemen, foo kan

egter fulks, fonder eenige wanfehik aan de Figuur te geven, lig-

telijk een Voet of twee verbeterd werden , en tonnen ook de

Stutten, uit verfcheide pundlen, naar believen , meer of minder

invallende werden getrokken, gelijk de geflipte a, k, re kennen

geeft. In Scheepen die Hol fijn , mogen defe Middelfpanten

haar volkomen wijtte, wel een Voet of twee beneden Schips hol-

te aan nemen , want het Schip daar door, om Wind, en Lalt

te verdragen, te bekwamer fal welen.

Dog die defen aangaande meerder netheden begeerd, kan het

Boek dat by den Heer Daffié befchreven, en in den jaare 1677

tot Parijs , in 't Frans gedrukt is , na fien. Wat wyders de

Scheepen vande Sweden en Deenen aangaat, meen datfè voor

'r meerder deel d' onfe volgen. Maar ook hoe gauwe Meefters

dat wefen mogen, dat fy egter d" onfe, 'c fy in net, of veerdig

Timmeren, niet balanceren konnen.

a 3007 .ion

S Ai oh ooi
*l -oü no c (

Het
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Het V. HOOFD- D E EL
H A N D B L D

Vande Deugden en hoedanigheden die een Scheeps-bouivmeejler

behoord te hebben. Hy diend , behalven de Lees , Schr'ijv
,

Cyffer , en Teik.en-k.onJl, in fijne jonkheid ook de Scheepstim~

meriuge geleerd , en fielver geoejfent te hebben. Sijn 's Volks

'Deugden en Gebreeken te leeren kennen , en fig daar Van

te dienen. Ook Voorjigtig, en Langmoedtg te vjefin ; Ken-

nis Van het Hout te hebben •

fig Van bequame Meejiers-

Knegten te Voorfien. En eyndelïjk ook Vroom en Deugdfiaam

te wefien.

AL eer ik nog van onfè Scheeps - bouw fpreeke , ver- vande

eift d' order , ook iets aangaande de nodige bequaam- ^^"j
heden van deffelvs Bouwmeefter , te fchryven. Wel- m Kheden'

ke, in fijne Jeugd, beneffens de Lees, Schrijv, Cyffer, ^""^
en Teiken-konft, om aan fig lèlven alles kortelijk, en gelijk als houwmes-

in een fpiepel voor oogen te flellen, ook de Scheepstimmerin- ?" ,

be"

r- tr i i i-i j ^ ii
hoord

ge , om aan ujne Knegten behoorlijk onderwijs , en van alle hebben.

Scheepsbouws rakende voorvallen grondige reden te konnen ge-
d

.

enJ
,

ven, geleerd, en felvs ook geoeffend (al hebben > want, uitdien behaKie a»

hoofde, hy fal begaafd met een redelijk Oordeel, aan d' eene Lees -
,

zyde, fijn dienftbaar Volk, geen ongerijmde , ofte ondoenlyke cyffiT.' en

dingen opleggen, en aan de ander zyde ook konnen fien , wie Teiken-

van 'haar fijn pligt, t' fijnen hutten, wel, en behoorlijk komt te Sn™^"
1

betragten. jonkheid

Hy fal, zijns Volks ingebooren aard , door neerfhge opmer- J££e^,.
king , en by kleine preuven , haaft weten t' onderfcheiden , dien timmerin-

hy ziet fterk van lighaam , dog flomp van herffenen te wefen , f„ ook feit»

fal hy plaatfen daar hy weet de meefte kragten, dog het minfte geoeffend

verftand, gelijk als in 't Calfaten, Houtfagen, Inhouten , Balken,
tehebbcn -

en Knien te behakken , van noden te wefen.

Maar dien hy bevind, benevens de des lighaams kragten, die dog Syn'sVolks

overal inde Scheepstimmeringe feer wel te pas komen, ook een ^'^^
goed verftand, en oordeel te hebben, fal hy met Kiel, Stevens, kcnteiee-

en Spanten toe te leggen , Willen , Wrangen , Balken, en Banden "
n
"^

g

n
^"j

te voegen, Barkhouten, en Banden om te haaien, befig houden, vantedie-

Den Loomen, Tragen, of Speelagtigen van aard, fal hy, foo nW<

veel mogelijk is, om het nut dat nog in die fwakke en verdrai-

de natuur fteekt, uit te haaien, geduurig onder fijn gefigt hou-

den. Of, dat nog beter is, hy fal fijn werk, dat hy weet, van

eene natuur te wefen, by verfcheide partyen van fijn Volk, ge-

lijklijk doen onderhanden nemen; want de Menfchen gemeenlijk

door yverfugt , of feeker foort van eergierigheid aangedreven

,

C 3 niec
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niet ligtelijk fullcn toelaten, dat d' een d' ander, 't fy in net, of

vaardig Werken, d' eenigfte dingen^die hier ontrent fijn te be-

tragten , foude overtreffen : en aldus fal hy , op een gemaklyke, en

met de menfchelyke natuur ganfch over-een-komende wyfe, veel

meer werk, en dienft van fijn Volk komen te genieten, als hy

met alle fijfi hard , en tegen natuur ftootend aandryven , van

haar foude konnen bekomen,
ook Voor. £) g wanneer hy bemerkt, dat fijn Knegten, uit eygener aard,
*gtlg

' en eerfugt, aangefet , den een den anderen tragten voor uit te

fpooren, en wetende het ganfche werk fwaar, en (by gevolg)

veel gevaaren onderworpen te wefen , foo fal hy ( de alte groo-

ten winfugt ter zyde fettende) toefien dat d' yverigfte in het

{tellen van Steigeringe, of Stellinge niet alte los, en ligt, defen

aangaande , daar over heen loopen ; want foo doende foude zy

hem, en haar felven , beide fchade, en fchande toebrengen, ge-

lijk fulks meermaalen is gebeurd.

Maar alderhatelijkft is 't , als het dienftbaar Volk het aan-

ftaande , en over 't hoofd hangende gevaar, wel voorliet , en

te kenne geevd, egter haar Meefter uit los, groots, of gierig-

heid , hen -lieden geen middelen, of tijd , om het felve te

ontgaan , wil laate genieten ; waar door ook niet weinig mifila-

gen, en rampen fijn gefchied, gelijk fulks 't fijner plaatfe fal aan-

gewefen werden.

Met weinige , fal den Bouwmeefter ook zijn werk aanvangen ,

en byna met gelijk getal, om darmen in 't beginnen, en 't vol-

maaken des Schips, aan veel Volks geen behoorlijk plaats kan ge-

ven ,
eyndigen ; ook ,

geduurende 't werk felve , geen meerder

Werk-gaften aannemen, als even, en genoeg fullen fijn, om het

fvvaarfie dat verrigt moet werden, uit te voeren; want maar met

weinige arbeidende, fal hy (niet alleen) foo veel te beter een

ygelijk konnen in fijn pligt houden , maar bet werk langfaam

voortgaande , fal hy ook aan het Hout gelegenthcid , om fig van

fijne overtollige , en verdervende vogten te ontladen , en daar

door, aan het Schip, om deffelvs Meefter , veele jaaren dienft te

konnen doen ,
geven,

nun - Twift , of Gekijv fal hy, met fijn Volk, om geringe oorfaa-

m<«"fte ke, niet aanrigten , maar fig veel liever , op een beleefde wyfe

,

wrfen; en werk fluks toelatende, met de eerfte gelegentheid , na

haar een, en andermaal, onder het toe tellen van haare verdien-

de dag-loonen, ernftig tot haar pligt vermaand te hebben, van-

de onverbeterlijke, t' eenemaal ontllaan.

Kennis van
Hoedanig, en hoe veel Houts hy ook tot fijn voorhanden heb-

hetHout
t"
bende werk nodig heeft , waar , en voor wat prijs , het beft te

hebben; bekomen is ;
diend, alvoorens, hy, Schip, of Scheepen» te ma-

ken aanvangt , grojjö modo , onderrigt te wefen , want ander-

fints onbequaam, of te dier koopende, fal hy veel moeiten, en

fchade ondergaan , en egter niet het werk foo goed konnen le-

veren, als met minder Arbeid, en Koften, wel had konnen ge-

fchieden.

En, op dat den Bouwmeefter, tot hec prontehjk mkoopen,
en
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en Verbefigen van fijn Hout, en andere Scheepsbouws nodige % *

.
ftoffe, fijne gedagten te beter mogt toeëygenen ; mitsgaders ook -
met te meerder Ruft, en Veiligheid de Langte van fijn K7el, en *SStevens, 't Fatfoen van Spiegel, en Spanten betragten Maften

TO°rri,n '

Balken
, Poorten , Luiken

, &c. verdeden ; Befchots Betings'
Knegten, Spillen

, en Spooren, na behooren plaatfen
; din2

&
en

daar op het wel riieeft aankomt; foo fal hy, uit fijn Volk na
defivaarheid fijnes Werks, een, twee, of drie voorfietige

'

en
des werks redelijk wel verftaande , Mannen, Meefters- knegten
kiefen

•
defe ftften de mindere dingen op zig nemen i en met

het aireets geordonneerde Hout te Belvnen , het zelve na de
Mallen af te fchryven

, en te fien of het' wel gewerkt, gevoegt
en vaft gemaakt werd; dingen daar anderfints by de gemeene'
Knegten, fomtijds weinig zorg werd voor gedragen , ook haarWerk wel vinden, en hen Dagsloon rijklijk verdienen

Eyndelyk
,
den Bouwmeefter diend re wefen een zorgdragend En eJnibien vroom Man-, want van fijn wel, of wanbedrijv niet felden ook^oom

het verhes, of behoud van Lijv en Goederen veeier Menfchen
re gelyk afhangd

; daarom fal hy ernftig agt geven-, dat 35*?
Schip over al, met Knien , en Banden, behoorlijk gebonden , enmet Yfcrwerk wel gefloten is-, op dat het door 't van alle kan-
ten iterk aandringend, en fwaarwigtig Water, door welke het,«met ,S] de ,n fig hebbende Laften, geduurig Hemelwaarts opge-
voerd, en gelijk als Hellewaarts ingefwolgen werd, niet ergens
omletten, gaande raaken, lek werden, eh alfoo met Man enmuis ten verderve nïderftorten

, mogte.

Het VI. HOOFD-DEEL
_ Handeld
r
Vande Scheepstimmer-werï , en het Bedding daar op. Vande

Scbeepstimmermans Loots
, of Loofe , en haar gebruik. Van

den daagbjkfen Drank , en hoedanig daar mede te handelen.
Van het Fornax, of Pek en Teer - Smcltery , met dejfehs'
toebehoren. Vande Opfienders en haar werk. Vande Hout-
werkers en Spaander-raapers. Eyndelijk Van des Bootsmans
Loofe , en fijn Volk.

DEn Scheeps-bouw-meefter, met gefeide Deugden , en Hoe- Vamfe
danigheden begaavd, fal, en om aan fijn Volk, tot het Scheei»

;

verrigten van haar ruimte , van noden hebbende werk, wT""
u uu ,

be
i\
oorl)

j k Plaats re verfchaffen
, en om fijn van noden

nebbende Hout, wijt genoeg van den andereu te plaatfen, om
met de minfte moeite, en tyd-verlies , het bequaamfte, en tot
het werk alderbeft voegende uit te konnen kiefen

, fig van een
genoeglaam groote, en om de Scheepen gemaklij k te doen van

Stapel
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Stapel loopen, van een agter hoog, en voor laag leggende , Werv
voorfien.

entiet Bed- £n p jat fijn cp Stapel ftaande Schip, fig niet ergens, bui-

ten fijn oogmerk, mogte ontfakken, foo fal hy, op dito Werv,
een Bcddinge van Planken, ter langte van 130, of 140, en

tef breedte van io of 12 Voeten, om de onder de Kiel leg-

gende Stapel-bloks , daar op, te plaatfen , bereiden,

vunde Een groot genoeg gebouw, of Loofe, tot berging van alle ge-
scheepj-

reedfchappen , en andere kleine , niet nat mogende werde

,

mansLoot;, Scheepsbouws behoeften , gelijk als daar is, als Mos, Grov

,

of L°°fe. enWitwerk, Houte Nagels, Driftklpflèaj Keggen , Sec. , mag aan

gebruik, des Scheeps-bouw-meefters Werv ook geenfints ontbreeken.

Want alhier fal hy ook Balans, en Schaalen , om het vande

Groffmit komende Yierwerk na te wegen , en 't gswigt daar van

te doen aan tekenen, op hangen.

Daar fal hy de ordentlijk aan een gevoegde Spykerladen , toe

omvang, en uitlevering van allerhande Spykers- tborten , reyens

gewyfe by een voegen.

Ginder, jn dien duifteren, en by na onnutten hoek, fal hy,

de befmeerde , en befmettelyke Pek, en Teer-tonnen-, mitsga-

ders de geele , en met Matten onwondene Harpuis-fchyven,

jplaatfen.

De Solder-balken, op dat het fijn Schip aan een digten Over-

loop, Bak, en Half-dek niet mogt ontbreken; fal hy, in voor-

raad , met Balkplanken , Dubbeldeelen ,
Wagefchot , en andere

Noordfche Waaren, tot nederbuigens toe', opvullen,

vanden Den daaglykfen Drank, die, op dat fijn, door de Son uitge-

Dr^'fc,™ droogde , en dorftige, Volk , niet fiek werde, nog fuur , nog
hoedanig vaats, of minder in prijs, als van een daalder 't halfvat, behoord

Kh>n,
edC ^ wefen; fal in dit gebouw, wel uit de lugt , dog egtcr, foo

delen.

1

veel mogelijk is, op dat de tyd niet onnuttelijk verlooren wierd,

voor de hand leggen: en niet toelaten dat eenig Bier, met Kan-

nen , langs de Werv, of op het Werk werde omgedragen:

maar veel liever een yder verpligten , voor hec vat te komen
drinken; want hier mede zal hy, niet alleen het loon, vande

Bierdragers , maar ook , dewyl de meefte fig fullen fchaamen

,

veel van haar werk , en onder het oog vande Meefter , te loopen,

veel Drank fpaaren.

vanhet Tot het Smelten, en Heet maaken van Pek, Teer, en Har-

d° p«k e°n
puis t zal een gedeelte van deze Loofe afgefondert , rondom

Teer-smei. bemuurt, en op dat de vlam, by ongeluk, inde Ketel flaande,

deffeimoei geen meerder voedfaame ftoffe moge vinden, en alfoo, verder

behooren. " onheilen veroorfaaken , mee een fieene Boog overtogen , gebouwd

werden.

Twee fwaare , vierkante yfere Staaven , ter langte als de Haart-

ftede wijt is, fullen alhier, op haaren rug, 5
kopere Ketels, yder

ter grootte van een Tonne nats , ten viere dragen , 3 a 4 dito

kleine, om de gefmoltene, en heet gemaakte Gummen, daar me-

de by kleine partien op het werk te brengen ; fullen ook hier on-

trent haar verblijv vinden. 4. Sware yfere Treeften » om , in

hec
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het branden, en buigen van Planken» en Barkhouten, Water op
te heeten , moeten hier ook werden by gevoegd. In defe Loo-
fe fullen twee Mannen op de uitgaande, en inkomende Gereed- VlB&
fchappen > op het Bier , op het heet maaken van Pek , Teer

5 opfi"de«t

mitsgaders op het vande Smit komende Yferwerk, opligt heb- cnhwr

ben^; en haare overige» ofte anderfuus ledigen tyd, met Zaagen
""^

te vylen, Houtenagels te fnyden > Driftkloflèn te maaken,. Spy-
kers te winden, Witwerk te fpinnen, &c. doorbrengen.
En gelijk inde Huisbouw Oper- of Opperluiden, foo ook in-

de Scheepsbouw
, na reden van Schips Grootheid , een partye Hol^

Schjouwers nodig fijn: Mannen die met het fwaare Hout, door kersen""

het Windas, of Kaapftand > uit het Water op de Werv, en
sPaand(S^

van daar Scheep te brengen ; mitsgaders de Shjpfteenen te drayen,
rai?**

Gereedfchappen te bergen, de Spaanderen op te famelen» en al-

foo, op dat de Timmergaften te beter werk vorderen mogten, •

een ruime Werv en Schip te houden , haar Dagloon > dat gemeen-
lijk ruim een derde minder > dan de foo even genoemde is, wel
verdienen fullen.

Nog een Loofe» indien den Bouwmeefter fijn Schip felver toe- Eynddijk
takelen, en Zeilrede wil maaken , fal hem ten hoogden nodig
wefen, want alhier fal de Hoog-Bootsman , met fijn onder hem
hebbende , en fig op 'tfplitfien, en knoopen wel verftaande Volk, fijn Vo'ifo

plaatfen; fommige fullen alhier de Stagen betrenfTen , deflelvs
Bloks, enKraagert daar aan toepafien, eenige met Hooft-touwert
te korten, die tc bekleden, en Juffers daar in te hendelen, doen-
de wefên. Andere fullen met Stroppen tot het loopende Wand
te fpliflèn , zig bezig houden ; zulks den Bouwmeefter op defè
wyfe fijn Schip fal gebouwd, en by na tegelijk, ook toegetakeld
vinden.

tiet VIL HOOFD-D EEL
Ha n d e l d

Vande Gereedfchappen die den 'Boimnmfler,, op fijn Wer\^ no-

dig beeft , als daar fijn Raapftanden , of Windaxen ,

derwinden, of Dommekragten
, Sethaakeri^ Grotten, en Sleg-

gen. Kgnthaaken , Haakhoofden , en %ecpen. Sokken

,

Zaaglanken , en Schaatfen. Sltjpfkeenen , Mookers
, yfere en

boute Mandboomen
,

<Brandyfers , Treeften , en Veel andere

kleine Gereedfchappen meerder.

DEn Bouwmeefter fijne Werv in order gebragt hebbende, Vai,d. 6e*
fal defelve met genoeg, en deugdfaame Gereedfchappen reedfehap,

voorfien. Want door de veelheid, zal hy het fchadelijk
wagten fijnes Volks voorkomen, en door derfelver wel-

"*

gcfteldhcid
, gelijk als met dc Trek , en Kraan- zaagen wel fcharp , de

D Slijp-



i6 SCHEEPS-
Slijpfteenen wel rond, de Dommekragten wel gefineerd, Blocks

en Schyven buiten verloop, en het Touwerk .buiten gevaar van

breeken te houden, fal hy veel Arbeid fynes Volks fpaaren, en

egter fijn Werk dapper voortgaan , en (by gevolg) veel Voor-

deel doen.
vandcKaap jï n daarom fal hy na mate van de fwaarheid fijnes voorgeno-
tianden.

men .Werks 3 a + lofle Kaapftanden of Wind-axen, ora fijne in

het Water leggende Sommers, en Krommers daar mede op heC

Land te brengen ; fijn Stevens te regten , Balken , Banden , Kat-

tefpooren, Steunders, fwaare Knien , &c, by t' Scheep te win-

den , doen toeftellen,

haar deug- By defc Wind-axen fullen wel 10 1 n Dommekragten, by

jJ™k

'*nBe ' andere gefeid Kelderwinden, voegen. Want onder alle de
" Scheepsbouws nodige Gereedfchappen iffer geen dat van meerder
* gebruik of nuttigheid dan het Wind , of Dommekragt is. Dewijl

alleen door derfelver behulp, groore , en anderlinrs by na on-

roerlijke Houten aan het Schip gèpdt, en vaft gemaakt werden.

Haare voornaame Deugd beftaat in het digt in een voegen, en

wel op malkander paffend Temperament haaren Raderen; want

die niet digt in een voegende, fullen fchocken, en ganfeh oneffen

gaan , en by gevolg veel van haar kvafei verhelen ; en defelve niet

van gelijke ïiard, of fagtigheid fijnde , dewijl fy dog, om heC

groot Geweld dat fy te lijden hebben , van geen louter Staal kon-

nen wefen , fullen malkander Affchaven, gemeenlijk genaamd Yfer-

kauwen j 't geen daar aan gekend werd , als fy eenig geweld doen-

de, Afvylfel vanYfer te voorfchijn brengen-, waar door fy bin-

nen korten tijd t' eenemaal onbruikbaar ftaan te werden,

eohoedic Maar aldermeeft kon nen defc Dommekragten bedurven werden,

dermT.

1*" wanneer defelve met haar meerder Getal, een feer fwaar Lighaam,

in haar Klauwen, of op haar Hoornen dragende, men niet voor-

figtig genoeg is, om haar alle wederom eenparig, en gelijklyk,

van die Laft te ontheffen , maar fomtyds fodanig een Laft als voor

drie genoeg foudc fijn-, op een alleen doet aankomen, waar door

noodfaaklijk de Staaven , en Kammen c'er Raderen buiten haar

fteek , (en by gevolg) 't geheele Dommekragt buiten gebruik

moet geraken.

waarffvan \{ecft altemaal komen fy van Ceulcn, en wierde in mijn Tyd

mra
k° V0Qr ^e befte geagt, in welkers tweehoornigc Heugel de Leiyen

•\varen gedrukt.
hoedanig

Gelijk na de veelheid, haarer Nummeren, met welke fy van
S'

°

gt
'

4, of 5, tot ij» of 16 toe, geteikend fijn, al haar Raderwerk

Cubifcher wyfe verzwaard werd , foo rijft ook derfelver prijs van

Nummer tot Nummer hoger, fulks datmen Accord gemaakt heb-

bende, aangaande het Nummer, 't geen fomtyds met 36, 38, bf

40 Stuivers betaald werd , men kkft fodanig een Nummer alsmen

sniw begeerd: by voorbeeld, het Nummer bedongen fijnde voor 38 ftui-

w«
vers> wat fai feoften een Dommekrag geteikent met Nummer 12?

Antwoord 11 gulde 16 Huivers. Ziet het Werk,

• 38
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38 •

1

2

7«s

J8
_4yló

22 ~ ió

cn zoo handeld men van nummer tot nummer, 't Getal dezer

Doramekragten mag op een welgeregelde, en tot groote Schee-

pen te bouwen gefchikte Werv , zig wel tot 20 ,
of 27 uit-

: iTwaaiv van Ypenhout gedraide rollen , foo vee! Eflè hand-
Se(haaken;

fpeeken, diergelijk getal Sethaaken, 10 Kanthaaken-, item 4 vanRoii™, ea

Tay-yfcr gemaakte Hontkettingen, 2 Houte Sleggen, 6 Haaktou-

wen, alteiamen om fwaar Hout te verplaatfen nodig , fal hy hier faa.KMsJ
hoorden^u

bV VOCgen. Reepen.

Twaalv Heele, foo veel halve Saagbanken. Vnv a 6 fterke Hoe-

ken, met dubbelde Schijven, en verder tocbehooren, om lijnKiel

op de Stapelbloks, en fwaare Hout ter Zaagbank te brengen, ful- Scha»tfen:

len ook al van fijn eerfte bekommeringe wefen •, nademaal de

Zaag , onder alle andere hulp r middelen , by na de eerfte Roer-

vink is, die 't werk moet aan de gang helpen.

De Slijpfteenen, alhoewel felvs Bot en Plomp nogtans de Ge-v
?
„de

«edlchappen Scherp maken, en op de Scheepstimmerwerv van «w*»*

groote nuttigheid fijn.

Want niet tegenftaande het flijpen, en fcherp maaken der

reedfehapen , fomtijds al een Notabile tijd komt te vereyffen

,

foo kan het egter geentlnts met het proffijt van den Bomvmee-

fter óver-een komen, dat zijn Volk haar felven van botte, en

nier Ihydende hulpmiddelen foude moeten bedienen, nademaal

fv daar door dubbelden arbeid doende, des te eerder moede en

mat foude werden, en ook flegt werk maaken ; en daarom zoo

zullen op een volkryke Werv , op dat d' een, niet te lang, na

d' ander mogt wagten , ten minften 2 , en hoe grooter hoe voor-

deeliger, Slijpfteenen nodig wefen. Sommige komen uit Enge- „pwatw^

land i en wel voornamenl.jk van Nieuw - Kafteel. Andere wer- «jv

den uit het Graaffchap Namen tot ons gevoerd; en werden met dcn,

groote partyen by hei Saldar (SaUer); by kleine, met het ftuk

of by de Voet verkogt. Haare prijs is na deffelvs Grootheid , de

erooifte zijn die 8 Voeten Diamers, ofte Middellijns begrypen.

Dog werd in dek Steen-handel 8 Duimen voor een Voet gere-

kend, en "Steens, dikte, ook geteld by deffelvs Breette: fulks dat

1 Steen, van 8

3 Steenen van 6 i Voete„ een SalJer #

™<»>

S 1

van f j

1 '

8 |
van 4 J

. dog 3 van 7 Voeten 2 SaUers uit maaken:

en heeft men in Vredens tyd, het SaUer wel voor 12 of 14 gul.

D 2 dens
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dens gekogt: maar werd tegenwoordig wél 28 daar voor betaald.

Of defelve by de Voet koopende , quam voor dcfen een Steen
van 8 Voeten 14., een van 6 Voeten 8, van ƒ Voeten 5, en van

4 Voeten 3 Guldens te koften. Die grof van Sant fijn , maken
de Gereedfchappen , eerder, maar die fijn, en hard zijn, fnedi-

ger fcherp.

vande Yfc- Een groot getal Yfere Mookers , om fwaare Bouten , en groot-

jes/
' te Spykers mede in te drijven, fullen al mede haar werk wel vin-

den. Derfelver Prijs is na haar Gewigt, het welke van 10, tot

en deugd','' 1 5 of 16 Ponden , mag opklimmen, en word gemeenlijk 6 Hui-

vers voor 't Pond betaald. Deflèlfs deugd bcftaat te grooten dee-
len in de welgetempertheid haarer fraaie Kruinen, want die te

hard fijnde , fullen afmorffëlen entefagt, lullen omfetten, rond,
en onbruikbaar werden. Haare Huifen , of Steelgaten dienen ook
om gewis, en niet mis te Haan , wel juift in het middelpunt

Marsais"

11 naarer fwaarre tewefen , end'Ondervindinge , die foo nietd' eenig-

voor dcfm fte , immers onze voornaamlle Leermeeflrefie is , doet haar
gemaakt. nu veel langer, om dat de langte het meefte aandringt, en aan

de Kruinen veelfmalder, als voor defen, om dat het ftaal, tot

groot geweld te doen, als dan veel beter beftand is, te voor-
fchijn komen.

Jo"ten?

CC
* Yfere, en allerley geweld doende Handboomen , of Koevoeten,

Brandyfers ten getale van 30. Verfcheide gebruik hebbende yfere Trekveters,
MTreeftea

die fig tot 8 of 10 mogen uitftrekken. 4 Op den Rugge eenig-

fints rondloopende Brandyfers , om Barkhouten, - en Planken te

buigen , yder tot 200 , of meerder Ponden gewigts. Zoo veel

. fwaare yfere Treeften , om Water tot de voorfchreeve buiging
dienftig, op heet te maaken, fal de Smit verfchaffen.

Item 30 Sorhevels, met haare Touwen, en nog meer Schot-
bouten met haare Spijen, en Ringen, fullen al mede ten Eynde
voorfchreven dienftig wefen.

Nog fullen 200 Yfere Drifcbouten, om Schips Naden digt aan
een te drijven, haar gebruik wel vinden. De daar toebehooren-
de Beukenhoute Kloffen , en Keggen, en van welke geduurig
1000, of meeder getal, om te deeg tc mogen droogen, als wan-
neer fy veel beter, als nat fijnde, (lag konnen verdragen , cnby
gevolg veel langer goed blyven , dienen in voorraad te werden
gehouden. Defe werden gemeenlijk de Houtzagers, te zaagen, en
te kruinen , voor 1 2 , of 14 ftuyvers 't honderd aan bedeed ; dog
defelve by andere koopende, werd voor dito getal $ guldens be-

taald. 8 Wolven om de Stantftrooken te wringen , kan men
ook niet ontbeeren. 20 Kalmayen , met haare, van Ypenhoud,
daar toe gedraide Hamers, dienen om het witte Voorwerk diep

in Schips Naden te dryven , en met eenen om de fwak-gearmde
Menfchen eenigfints te verfchoonen.

De 2 onder en boven met Yfer beflagene Werv-Palen , geven
groot voordeel, om datmen daar door, gelegentheit, van vaar-

dig, Schips (telling, of fkigerftaaken in d' aarde te planten,
bekomt.

Hier toe , als ook om Paaien voor de Kaapftanden, &c in te

Haan
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flaan, behoorcn 2 Handheyen, voorts 1 groote flauwe Gudfen, om
Iduifen te maken

,
een fwaare lange Beitel om Spillegaten, door te

fteeken. 2 Maftpaffers , om alderley Ronthout te maken. 4 Groo-
te

,
cn veelderley gebruik - hebbende Winkelhaaken. 2 Breede

Steekbijlen, om Maften te maaken. z Groote holle Blokfchaven,
om Rêês, en Stengen, mitsgaders, Reehout, en Regelingen té en «'i>n.
fchaven. 8 Yfere Vitten , om de diepte der Boutgaten te peilen P" T°*
1 Groote Stevenmal. 1 Dito , Kraan of Krammal. 1 Groot <4pea

.
Waterpas. Alderley groote, en kleine Bout-avegaars. 2 Groote

mQ"ier'

Voetyfers, om daar mede inde (anderfints onraakbaaie) hoeken
te kalfaten. Maar foo de Sclieepen , om de Zuid , of Weft varen-
de, moeten vertimmerd werden, dienen hier fo Bik, ofte Breek-
diffels te werden by gevoegd: 20 Driefchijfde Talijs, met haa-
re Stroppen, en. Lengen, om Oplangen, Stutten, &c. tcregren }
lal de Hoogbootsman beforgen. Een platte Schouw, om' allerlei Hout
te vletten, en te voeren. Drie of vier van oude Maften, en Rêês

'

gemaakte Vlotten
, om de in het Water overkant leggende Schee-

pen te vertimmeren, mitsgaders 't Galjoen aan te paften, Schips
Koer ar, en aan te hangen. 6 Van dun Wagefchot, en op haar
kanten wel regt gefchaafde, en in 4. gelyke deelen gedeelde ryen,
ter langte van 1 y of 20 Voeten , en ter Breedte van 7 of S Dui-
men, om daar mede Schips Huid en Wegeringen gereed te maa-
ken. Item 6 Penneblokken , om de gereed te makene Planken,
daar mede op haare kanten (taande te houden, 12 Kramyfers,

,
™ede ten felven einde dienftig. Twee Schulpbanken om 'aller-

ley ligt Hout
, en regelwerk daar op te zagen. Als ook 4 daar

toe behoorende Schaatftn. Nog; en dat had ik by na overge-
slagen, 4 ter beider einde met yfere Ringen, beflaagene Nagel-
hamers, omdehoute Nagelsin de Scheepen te flaan.

Het Riet datmen tot het branden en buigen van Planken,
mitsgaders droogen van Schips Huid nodig heeft , koopt men R-'«™
over Maas voor 2+ a 26 Stuivers de 100 Boffen , dog de Boe-
ren" het felfs 't Huis voerende, moermen 436 ftuivers na dat
de reis verre

, of na by is , op 't dito getal meerder betalen.
Noordfe Spiertjes, diemen, om de Hooge ftelling- ftaaken , Va„ h«

mitsgaders Stutten, en Stapels, onder Scheepsoplanaen , van te S!elli"g

«

maken, noodig heefr, vallen gemeenlijk heel ongelijk" van dikte, tt°°^.
en wierden in vredens tijd na haare fwaarte voor 16 , is, 20,

"

of ook wel 24 ftuivers 't ftuk gekogt.
Veertig-voetfe Juffers , die al mede ten eynde voorfchreven

dienftig fijn
, wierden met 90 guldens het hondert betaalt , dog

werd in het tellen vande Noordfe Waaren 122 voor een Hon-
dert genoomen.

Ses-Vaamfle Sparren , diemen tot Swiepingen aan .Scheerftrook,
en Stutten gebruikt, hebben het hondert 9, 10, 11, «Ponden
Vlaams gekoft: vyf, vier, en Drie-Vaamffe , na gelijke reden,
die van Pernau, gemeenlijk gefeid Permont , komen , werden by
de Vaam , al d' andere by de Voet verkogt.
De Centen, die Schips fatfoen geven, magmen, in plaats van

t.reine, ot Vuure, om minagie wille, ook van Denne Balke, faa-

D 3 gen.
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gen, dog voor, en agter falmen van Greine Balkplanken ge-

faagde Latten om buigens wille daar aan lafTen ,
gemeenlijk wer-

den fy een derde breeder, dan dick genomen. Voor 2 Greine

Balken, lang 32 Voeten, tot Boeg-centen , vind ik ftuk 11 gul-

dens betaalt te fijn.

Vmit Defe" Dennehouten konnen ook gevoeglijk voor Schoorbalken,

Schoort»!, en Stevefchooren dienen.
ken

: Tot Stapelbloks , om de Kiel op te leggen , kan de Bouw-

pd-pbifsT meefter onnutte eynde van Sommers , en Krommers, maar tot

enstoot-
de Stootkeggen, die al van een Notabel getal, en alderley dik-

te, dienen te wefen, fal hy geforid Hout neemen,

nn het
Het Drum, of Drom , daar van Peck, en Harpuis- Dweilen

ïw werden gemaakt , kan by de Saywerkers , of andere Winkelhou-

ders werden gevonden: en wierden by my tijd, d'Hondert Pon-

den met 17 Guldens betaalt.

En fijn alle defe Gereedfchappen tot het maaken van een

Schip ndodig; dog meerder Scheepen te gelijk onder handen

nemende, moeten ook de Gereedfchappen na reden vermeerdert

werden.

Het VUL HOOFDSDEEL
H A N D E L D

Vafide bequaamheden der Knegten. Datfe fwaar werk moe*

ten doen. Veel ongemakken vitftaan ; en daarom gefond

en fierk dienen te wefen. Ook lankmoedig en Voorfigtigfijn-,

of fijn anders Veel ongelukken onderworpen. Dienen ook haar

Werk te Ver/laan, en behoorlijke Gereedfchappen te hebben.

Hoe Veel fy
Verdienen. En 'hoedanig des Somers en Winters

Dagen werden afgedeeld.

YN het voorgaande Hoofd -deel gefprooken hebbende vande
Vande

hr 1 qualiteiten, en hoedanigheden die een Schceps-bouw-mee-

aTder' X fer, om fijn pligt na behooren uit te voeren ,
moet bezit-

Kiegten.
t£n . mitSRadcrs de Gereedfchappen, die hy nodig lieert, te

beforgen'; foo fchijnd de Order te vereyfTen, dat ik, alhier ook

eens kortelijk de deugden, en bequaamheden, met welke regt-

fchape, en volkome dag-geld winnende Knegten behooren voor-

fien te fijn, ging aanwyfen ; en daar benevens hoedanige Gereed-

fchappen fy ^^olgens 'c gebruik defes tijds, fchuldig fijn ,
geduu-

rig te onderhouden. , .

Het is alle, maar eenigfints op de Scheepsbouw-merkende Men.-

fchen, genoegfaam kennelijk, dat de Scheepstimmeringe is een

feer fwaar werk, en tot welke, behalven alle de hulpmiddelen,

en Geweld-doende Inftruraenten, de Menfchelijke kragten ten

hoogden nodig fijn; wanc foo \vy letten op de Gereedfchappen

,
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felver meeft al te maal fijn fy groot en fwaar , en ook daarom al-

leen fwaar, om dat door defelve Groot geweld moet verrigc werden*
foo datter felvs groote Kragten vereift werden , om de Gereed-
fchappen te handelen-, maar nog grooter om door defelve te be-
koomen , het Einde tot welke zy gefchikt fijn; ja onder alle

Handwerken is 'er my geen bekend, in welke het Menfchelijk
Lighaam, op zoo veelderley wyze geëxerceerd, en geoeffend
werd , als even in de Scheepstimmeringc 5 want fomtijds moet Datfefwaaf

men ftaande , zittende, kruipende, en ook wel leggende arbei- werk moe-

den; nu moet men eens fwaare Houten op de Schouders dragen;
Eeadoen-

dan wederom onder de Hand , voor het Lighaam op tillen.

Vorders Hijffen , Taliën, Trekken, Sleepen, Klimmen, Klaute-
ren, Zaagen , Hakken, Bouten inflaan , Wringen, Wreeken, en
op onjelhjke wyfe geweld doen , is het daaglijkfe werk. Zulks
dat de kleeren van 't Lijf fcheuren , en het ganfche Lighaam
door de fterke oeffeninge van 't hooft af, tot de teen toe, hol
werd, ende, men met verlangen te gemoet fier, dat het

e
eetens

tyd mogt wefen, om uit het Trefoor wederom nieuwe kragten te

bekomen. Hier by komt nog , dat alle defe dingen meeft altijd on-
der den open Hemel, gefchieden , in het welke men fomtijds felle veel onge-

Windcn, fcherpen Hagel, nypende Koude, moet uitftaan , en ^kenuU

dan eens groote hitte, en het branden van de Zon verdragen,
*'

die de des Lighaams fappen fodanig doet uitdrogen, en vervlie-

gen, datmen fig genoodfaakt vind, ook met verfwakkinge van-
de Ingewanden , en de daar op volgende Koortfen , geduurig
na de Kan , en Kraan te loopen. Derhalven een Scbeepstim-

daarom
merman fal hy defen arbeid verdragen , en ongemakken uitftaan

, gefond

hy diend te wefen een gefond, en fterk Man. fterkdic-

Wat nu wijders de deugden des Gemoeds belangt die een
* ?

""

Scheepstimmerman nodig heeft: Hy dient te wefen, wel een neer-
ftig, dog egter.geen haaftig, maar een langmoedig Man; wanf
(volgens het fpreekwoord) Te veel gehaaft maakt felden (poet.- en moedig"

8'

die te veeNna 't Eynde tragt, loopt wel gemeenlijk de Midde-
len , die daar tot {trekken , voor by , en komt veeltijds het
Werk te bederven, of het voorgeftelde Eynde felde te berei-

ken.

Wijders diend hy ook te wefen een voorfigtig Man 5 want
devvyl hy fcherpe Gereedfchappen , en fwaare Houten, te hande- tïgfijni^
len heeft, die ook dickmaals inde Hoogte opgevoert, en aldaar
vaft gemaakt moeten werden , foo diend hy (gelijk alsmen feiij)

met duifend Oogen om te fien , op datter niet iets quam te Ipil-

len, of te breeken, en fig felven, 'en andere die hy dan ter

hulpe nodig heeft, alfoo fwaare ongelukken op den hals te haa-
ien.

Want foo is het ten mijnen Tyden gebeurt datmen een 4Öuims ' ^t0IU
Plank, fullende, in het hangen vande Spiegel, aanbrengen, de gelukken

Steigeringe, of door Luiheit , of alte grooten Haaftigheit , foo
fomtiids

ligt, en los was toegefteld.' dat de Plank , en Menfchen daar
op komende , d' een en d' ander van boven 'neder vielen , en
veele feer deerlijk befeert \vierden.

S09
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Soois 't ook gebeurd dat, een in het Waterleggende Schip

,

fullende, met Planken van 4 Duim, verdubbeld werden, men
met alleman befig was, met een van dito Planken , langs dé
aan het Schip gemaakte, Stelling , aan een haaktouw na agteren
te fleepen , om aldaar aan Schips Spiegel vaft gemaakt te werden,
maar komende de Menfchen ten Einde vande Stelling , in een
kleine Spatie by malkander , en de Plank alfoo na haar toe
trekende , quam eyndelijk door de groote Swaarte eerft het ag-
terfte, cn gevolglijk meer andere Jokken te breeken; waar door.
Plank, Menfchen, en Stelling, met de daar op fijnde Gereed-
fchappen ten middewege vande Haven in 't Water vielen , de

^r
r

Gg,

n

ig.
Menfchen frlveerde lig wel op het in 't Water drijvende Hout,

heid fijn lbo lang tot dat fy nader hulp bekwamen , maar eenige Gereed-
gebcurd, fchap t die gefonken was > bleev verlooren.

Dit Ongeluk was niet gefchied, indien, of het agterfte Jok fwaar-
der , en fterker hadde gevveeft , of datmen een Taly agter aan
de Spiegel hadde geflagen , en de Looper met het Volk na voo-
ren gebragt, terwijl de Plank na agteren wierd gevoerd.

De reden , waarom dit Werck ook met Vlotten , gtelijk

wel de gewoonte is , wierd verrigt , was om dat het Schip
zeer Hol, en 't werk zeer zwaar was; zulks datmen op Zaag-
banken, iïaande op de, met het vallende, en wafiende Water,
hoog , en laag gaande Vlotten , daar in tegendeel het Schip aan
de grond zat, fig niet wel konde behelpen.

Een ander ongeluk heb ik fien gebeuren , by eenige Maats, die
befig waaren met fvvaare Knien na 't Schip te fleepen -, een daar
van op den Naars gefet hebbende , trokken een groote Party van
hen lieden, aan een Touw, het felve voort, als d' andere, aan
de agter overeyndftaande Tak, of Arm, het Knie voor omval-
len foude ftutten , en regt honden ; dog in het voortrekken het
Knie, op een oneffe plaats komende, kanten het fodanig om,
dat het de agterfte overweldigde, en quam een van haar allen

de Voet fodanig te verraorfielen , dat na 2 d 3 Dagén , het vier
daar in , en de Man een Lijk , was.

Nog heb ik gefien , dat 2 Mannen befig fijnde met een Hout
te beflaan (behakken) d' een d' ander, onwetende, foo na quam,
dat met de Bijl jammerlijk in den Arm gehakt, dog egter we-
derom genefen, wierd.

Hoe gemeen het is , met Diflel of Byl inde Voeten , of Bee-
nen te hakken , die beide te klemmen , of fig , in het opheffen

,

of nederleggen van fwaare Houten in den Rugge te befeeren

,

fulks dat voorfigtige , cn beleefde Bouwmeefters , tot hulp , en trooft

van haar volk, fomtijds ook wel een Chirurgyn tot haare koften
komen aan te neemen , weten alleen die gene , welke fig inde

.

' Scheepstimmeringe oeffenen. Dingen alle die wel d'onvoorfigtigheic

tot haar Baarmoeder hebben; Sed quis omnibus fapit horïsi feid het
Spreekwoord 5 maar wie is altijd wys? Meer Ongelukken en Miflla-

gen fal ik aanwijfen , als ik fal gekomen fijn tot het verhandelen
vandie Werkftukken, ontrent welke fy fijn voorgevallen.

Maar yoor al diend hy te wefen een vroom cn deugdfaam

Man
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Man, want dewijl 't onmoogelijk is, dat den Bouwmeefter,
voornaamelijk als de Scheepen groot fijn , alle Particularia genoeg-
faam kan nafien, lbo moet hy veel dingen op de Getrouwheic
fyner Knegten laten aanftaan ; dewelke dan .agteloos , of kwaat- •

willig fijnde, fomtijds rr^et een Gat niet wel te booren, of 't

felve niet na behooren te floppen, met een Naad niet wel te

kalfaten > een Bout niet wel te fluiten , met ondeugend en by
na gêbroken Yferwerk aan, en in te flaan, den Schipper, en
Koopman groote Ongelukken en Schade, ja met een Einde van
de Huids Planken niet wel vaft te hegten, al de Scheeplingen den
Dood konnen • toebrengen , gelijk de Exempelen daar van geen-
finrs ontbreeken.

Eindelijk diend een Knegt, die een volkomen Daggeld wind, eenicnegt

behalven de handeling van BylenDiflel. lig ook te verftaan op ^„"wTrk
het maaken van alle Werk- ftucken die hem, dit Handwerk te verftaan,

aangaande, konnen voor komen. Hy diend te weeten hoedanig
datmen alderley Houten , door Behulp vande Winkelhaak , feer

fekerlijk , en volmaakt, overal kan in en aan voegen. Hy diend
te weeten hoe datmen, doormiddel der hier voor gemelde Rijen,
de Planken tot Schips Huid , en Wegeringen moer gereed maken.
Hoe datmen, door de Slaglijn, alle Hout na Schips beloop,

'

hol, en rond moet flrooken. Hoedanig dat men een Hout van
Vierkant tot het Agtkint, en. van daar tot het Rondt fal brengen.
Defe , en meer ande/e dingen hoop ik aan te wijlen, als de be-

fchrijvinge der Scheepsdeelen , ontrent welke fy re pas komen,
fal onderhanden hebben.
Ook moet hy altijd op het werk by fig hebben, een Bijl , endefe

eenüiffel, een Hantfaag, een Roffel, en Gerffchaav, een groo- reedfchaP-

,

te, en kleine Beitel, een Mofkuil een Kalfaathamer, een groot , E™

^

en klein Kalffaatyfer, twee dito Rabatyfers, een agtponds Moo-
ker, een Rijtje van drie Voeten, een Winkelhaak, vier, of vijv
Booren, 't kleinfte op een Lasyfer, 't grootfte op eeh agt Duim,
een Dopgudfe, een Spijkerhamer, een Stevemal, een Kalfaat-
bank. Nog moet hy inde Sak by fig dragen, een Mefch, een
Pafier, een Slaglijn, een Wetfteen , een Duimftok , met een
Tonge daar in, item \v% Krijt.

Nog moet hy in voorraat gereed houden , om by fbmmige ge-

kgentheden te kdhnen gebruiken, een Voorlooper, een Blokfchaav,

een Boordfchaav , twee Gefaagde-deels Ploegen, een Half-rond,
een Snik, een Kluisgudfe , een lange Beitel, eenige Formoor-
tjes , een Handzaag-vijl, een Strijkvijl , een Zetyfer, een Spy-
keryfer, een Loot, een Tempel, of Dreveltje, en zoo voorts.

Dog zoo den Scheepstimmerman by der Zee wil vaaren , zoo
mag hy al 't verhaalde wel dubbeld neemen ,. en nog verfcheide

Avegaars, en een Nijptange daar by voegen. Alle defe Gereedfehap- welke hu

pen fijn heden in Prijs, merküjk minder, als over 30, of 40 welbeter

jaaren. Dog veele fijn van gedagten , dat defelvë nu ook niet
°°P '

zoo goed , als voor dezen , werden gemaakt , 't geen ( volgens
't getuigenis van verfcheide tMeefter Smits) daar foude van daan
koomen, om datmen het Staal nu niet foo goed, als doemaals,

E • kan.

1
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jogairtfokan bekoomen, en dat fy Smits tegenwoordig meer Kunft, en
gott ais Arbeid daar ontrent koomen te gebruiken , als haare Voorlaten
voordele ... ,

u
vaiien. en hebben gedaan.
reden j)e inwcndige Deugden , of Gebreken der Gereedfchappen, fijn
waM0

' met het Geiigt , in het koopen derfelver > ook niet wel te ken-
dcinwen- nen Sulks ik meermalen bevonden hebbe beft te doen, datmen

diri

e

fifn

U8
' voornaamelijk de uitwendige Geftalte, of het goed Fatfoen komt

ook, met te betragten; als by Exempel, een Bijl, en Diflèl, die fmalj dog

niétmftè dik van Blad is , Tullen wel het meeftc Hout breeken; ook moet
kennen, des Diflels Blad nier al te krom, (gelijk fommige Smits de gewoon-

en daarom tc hebben) maar by na regt gefec fijn, en moet na. mate van des
moet men Blads regtheid , geichikt weien, des Steels langheid: fulks dat

ï'twëndige het Einde des Steels , in het Middelpunkc eenes Cirkels gefteld

fatfoen ba- fijnde, het Blad inde, door de Steel befchreven, Cirkel komt te
tnstca - voegen, en te fluiten.

Van dikke ftyve Beitels, falmen ook meerden dienft.danvan

de dunne hebben Dog moeten alle Gereedfchappen na reden

van haare Dikheid, ook met lange Eggens gefleepen werden.

Het Loon dat volkome Knegten , met haaren Arbeid , door

h« wi defc Gereedfchappen komen te verdienen , is, op de, aande Maas-
een voiko- kant gelegene, Scheepstimmerwerven, inde Somcr Maanden; te

"aaptomt weten , van Vaften-avond af. tot Baavmifle , ofte den eerften

teverdip; Oftober toe , yder dag ecne Gulden, tien Stuivers; maar inde
nen

'. "Winter Maanden, ofte den daar tuffen in loopende Tyd, wer-

den fy met een Gulden 's daags betaalt ; minacr Knegten na de-

felve reden.

Hoedanig En gelijk veele andere, foo ook de Scheepstimmer- luiden ,

rneriTe
Deelcn de Somerffe Dagen , en haaren Arbeid in defelve af , in

vierDeelen, ofby na gelijke Schoften, of Schaften, waar van het

eerfte fijn begin neemt 's Morgens ten Vyv uuren , en eyndigt

ten Agten, als wanneer een halv uur rot den ontbijt word he-

fteed. Het tweede is van halv Nege, tot halv of by fommige

tot heel Twaalv uuren , en word als dan een uur , by andere

ook Anderhalv uur tot het Middagmaal genomen. Het derde

Schoft is van Een, tot Vier uuren, , als wanneer wederom een

Halv uur tot ruft of Recreatie werd afgeleid. Eindelijk duurd

het laatfte quartier van halv vijven, tot Seven uuren , inden Avond.

Sg win* Maar des Winters, als dc lange Nagten de D»gen kort maken,
terife dagen werden defclve by fommige in drie, dog by andere in twee

werden Deelen gefneden , als wanneer defe laatfte de eenigfte , of Middag-

maaltijd tuften Elv, en Twaalv uuren, ftellen; welk gebruik ik

altijd voor een groote, en den Bouwmeefter merklijke Schade

toebrengende Mifllag hebbe aangefien. Want nademaal de Da-

Unge'dTar'* Scn » cn we ' v°ornaamelijk de Morgenftonden alsdan gemeenlijk

©«rent, heel koud en ftreng vallen , en het Werk niet altijd fodanig van

natuur is, datmen fig door het felve kan verwarmen, foo gebeurd

het aan veele menigmaal , dat fy, des morgens uit den flaap* en

van het Bed opftaande, nugteren aan het werk vallen, den ge-

heelevoormiddag kout, en verkleumd blijven, en, by. gevolg, in

al dien tijd weinig Werk vorderen konnen. Andere , in tegendeel,

of
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offy fchoon wel een ftuk Eetens » of een Flesje met Morgendrank
op het Werk by fig nemen; foo kan egter, nademaal hét felve

alleen ter fluip, en inde Koude moet geconfumeert werden, geen

of weinig nut doen, maar is doorgaans tijd, en Geld, verlooren.

Daar en tegen des Morgens een halv uur tot den ontbijt befte-

dende, heeft men gelegentheit om fig , 't fy by fijn eygen Haard,
ofbyeen algemeen Vuur op de Werv, foodanig te koefteren,

en te verwarmen, datmen daar door den geheelen Voormiddag,
en van daar weder tot den Avond, rep, vaardig, en tot het werk
bequaam fal welen.

I

Het IX. HOOFD -VEEL
H A N D E L D

Van het Eiken Hout in 't gemeen. Dat (Bomen die Van

booten fijn Voortgeteelt , niet foo goed fijn, als die uit Zaden^
' haar begin neemen. Datmen al dikwils ontrent het Hout ho+
pen kan bedrogen fijn. Datmen Van des Houts duurfaamheid

niet 'kan feeker wefen. Vande fwaare Sommers , en
,
Voor wat

Trijs wel Verkogt fijn. Van 't Kromhout. Vande Eike

(Planken tot Dordregt
,

hoedanig die gemeten , en Voor wat
Trijs Verkogt werden. Vande Planken in TsLoord-H-oUand

;

e/i de Swaare Ruien aldaar , nut deffelvs Trijs. Einde»

Ijk Vande Houte ISLagels , Wiggen } en Tluggen.

Nde tw«e voorgaande Hoofd deelen gefprooken hebbende van
dc Inftrumenten of Gereedfchappen door, of met welke dedingen die

Scheepen werden gebouwd, foo is myn voornemen nu &foJ
ip,WB

eenige volgende te fchryven aangaande de Materialen , ofte
Seve"

Stoffe uit welke fy doorgaans fijn t' famengefet. Hout, foo niet

het eenigfte, is immers wel het voornaamfte deel dat Schips
wefen geeft, fulks ook de Oude gewoon waren te feggen, Cadere

in 'novem, & non attingere lignum
, impojfibile effe : dat is, in een

Schip te valle, en geen Hout te raken, onmogelijk te wefen.

-vMijn oogsmerk is niet, alhier, hoe veelderley , of welke wel
het bequaamfte tot de Scheepsbouw zy , uit te drukken 5 maar
alleenlijk fal ik feggen , dat Boomen die uit Zaden haar begin
nemen, veel langduuriger fijn, als die, door konft, uit Afzetfels,

of Telgen , werden voortgeteeld nademaal men ziet dat de
Pooten , diemen zonder Wortelen , inde Aarde fteekt , haare

Wortelen alleen uit des Poots kanten, even onder den Baft van
daan, en noit uit deflèlvs midden, voortfehieten : waar door hec
dan ook meelt altijd komt te gebeuren , dat fulke Boomen , al-

hoewel van buiten feer wel groeyen en dik werden, nogtans in

't midden, alwaar zy de Wortel ontberen, en over fulks geqn
Voedfel konnen trecken, ftaan fterven, en cenige quaadaardigheid»

het beginfel van haar aanftaande verderv , aanneemenj ja ook weï
E z ganfeh
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ganfeh hartig en hol werden j gelijk doorgaans aan de Willige

Boomen, die gemeenlijk hier te Lande, op de Kanten vande

SJooten geplant werden , ook te zien is. 't Sijn de Eike , en

niet de Vuure i of Greine Boomen , diemen hier, als ook inde Na-
buur-Landen tot dc zwaare Scheepsbouw heeft bequaam geoor-

deeld.

En alhoewel men ook vande laatff- genoemde getragt heeft Schee-

pen te Timmeren, zoo heeft nogtans d' Ervarentheid getoond,

dat, wegens deflelvs Swakken , Scheurigen, en Splinteragtigen

Aard , met de eerfte , om Geweld , en Tyd uit te ftaan , geenfints

in vergelyking konde komen.
Den Hout handel is, niet alleen, foo ten opfigte van het op,

en neederloopen der Markten , als wel voornaamelijk , wegens
het mee, en tegen vallen van hetfelve.een feer gevaarlijke koop-
manfchap, voor die gene welke het verwerke moeten. Want
niet felden komt te gebeuren, dat fchoone, en van buiten ganfeh

gaave Gedaante vertonende Boomen aan hare inwendige Deelen

nogtans foodanig fcheurig, hartig, vierig, of met holle Kwaden
werden bevonden, dat niet hooger als om Afch van te maken
konne werden befteed.

van het En alhoewel andere, op fömmige plaatfen, hoedanig fy om
n
"doM

i
'ke

' het Hert gefield fijn, klaar genoeg te kenne geven , foo weetnog-

konft, tans de onbehoorlijke Winfugt defelve fodanig nevens den an-
daaron- deren, of in het Slijk te plaatfen, dat deflelfs wanne Kanten,

pkegde be- holle Kwaden , en Gaten , die niet felden met Hout geflopt , en
drog • met Kley fijn toegefmeert , door hét gefigt niet wel ontdekt

konne worden , en daarom ook (V huis komende) niet dat werk
konnen uit leveren , waar toe fy van den Bouwmeefter waaren

gefchikt. Sulks dan ook om Hout ter Markt gaande , hy wel
feer omfigtig, dog in 't koopen niet ahe fchaars nfbet wefen,

op dat fig namaals niet genoodfaakt mogt vinden , het (na. fijn

meining) aireets af gedaane werk, andermaal te hervatten.

Oude fwaare Boomen gemeenlijk meerder ondeugden en ge-

breken, dan ligte, en jeugdige, onderworpen fijn. Waarom dan

ook wet veeltijds Capitale ftukken op de Byl, dat is, indien fy

in 't verwerken goed vallen, gekogt werden: dog komt defe aflu-

rantie de prijs merklijk te verfteigeren.

^„n, De ondervindinge heeft ook de gauwfte verftanden , in haar

ookaan- oordeel, of het Hout durabil, of haaft verganklijk foude wefeif,

Sffei°s te veelmaalen te leur, en fpot gefield, als datmen tegenwoor-

duurfaam- dig meer agt daar op foude geven- De plaats , daar het komt tc

fekert

nl

kan vaaren , maakt dikmaals dat een Stuk , van een en het felve Hout,
befluiteu. binnen weinig jaaren t' eenemaal vergaan is, daar een ander Stuk,

opeen ander plaats gevoegt, het verderv voor altijd fchijnd te

fulle buiten fluiten.

Hout dat altyd onder 't Soutc Water vaard, ziet men veele

jaaren goed blyven: dat inde Lugt, en egter droog geplaatft is,

zal 't quaad ook langen Tyd tegenftaan: maar dat nu eens van hec

Regenwater, en dan wederom vande Son werd getroffen, fchijnd

d' Ontbindinge wel aldernaaft te wefen,

Seer
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Seer wel fal den Bouwmeefter doen, om fijn Werk durabil te

maken, indien hy zijn zwaare Hout al by tyds, en in voorraad,

doec tot Platen zagen ; want gebrooken lijnde fal het zig te be-

ter fluiten , en van fijn overtollig Sap ontlafte konnen. En d' Er-
varentheid leerd nog daaglijks, dat Scheepen uit ganfeh nat Hout
gebouwd , en met een heete Bijl gemaakt , wegens de veelvul-

dige, in hetRium, en agter de Wegeringe, ingefloote Vogten,
die zig dog nergens konnen verdunnen , maar het Hout aanfte-

ken , en verzieken moeten , haare Meefters felden veele jaaren ko-
men dienft te doen.

Gevoeglijk kan 't Scheepstimmer-hout in Sommers, Krom- van som-

mers, Knien, en Planken, werden verdeeld. Maas, cn Rijn-"""'
Aroom laaten defe tot Dordregt , welke Stad deflelvs voornaamen
Handelplaats is , in grooten overvloed aan de Wal dryven. Som-
mers en Swaare Krommers, werden aldaar op Slicke, en drooge
Gronden geplaatft, alwaar fy alle Dagen met laag Water, kon-
nen gefien, en gekogt werden.

De Prijs van 't Sommerhout, alhoewel cenigfints gereguleerd

is, nademaal men een vierkante Duim dikte, en een Voet lang-

te voor anderhalve Penning, dog tot gebruik gezaagd lijnde, voor
een Duit kan koopen. Soo agt den Kooper, indien hy veel van
noden heeft, egter meerder Winft te zullen doen, indien Om-
figtigheid genoeg gebruikt hebbende, ongemeten» en (gelijk men
feid) met de Voet te ftooten koopt: en op defe wyfe fijn Anno
1664,, eenige Partyen Rijnlè Sommers gekogt: als een Party

1 5-4 r i+8 r ~i r 841
(iS»j I f°' a ff | { 108

j

van j»"«jlang Voeten j-voor-J *j {.Guldens *t Stuk,

J 4l jjol J (iooJ

Nog ontrent die felve tijd, Naamfe, of Maaflè Sommers, die

noit lbo dik als de voorgaande vallen : een party

Ifol fi81 1 Ij»!

Ü3j |3ï| j
1 33 f

Tan l
1 f

\
lang<j

*J \
Voeten |>voor {.Guldens 't ftufc.

Dog ftucken die in Langte of Dickte boven andere uitmun-
ten, en by gevolg raar fijn, gaan in prijs al veeltijds de gemee-
ne Markt re boven. Sooheeftmen voor een Stomp, omeengroo-
te Spil van te maken, 4? Guldens moeten betalen: een Rijn-
fche Sommer , om daar van een top aan een Maft te maken

,

moftijo Guldens koften: een dito om tot een Kielftuk te die-

nen, lang 49, en dik 1 Voeten vierkant, konmen niet minder
E 3 als
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enhoedie ajs voor 190 Guldens koopen. Uit dit laatfte fietmen felaar hoe

wndcn? veel dit Stuk boven de ordinaire Markt betaalt is; want alsmen

de Duim al op een Deuit reekend , foo komt het egter niet bo-

ven de 148 Gulde 4. Stuivers te beloopen » gelijk 't werk uit-

wijft.

22

22

44

._ 44

a 49

43 56

23716

De fwaare, en op 't Slijk leggende Krommers, worden desge-

lijk by het Stuk verhandeld. DefTelfs Prijs is ganfch niet wel te

bepalen. Alle Kromhour, na maate van 's Lighaams inhoude,

om Bogts wille, dierder dan het regte is. Een Party van 97 , fijn

voor 35 Gulden ftuk gekogt. Een Party van 26, by een ander

Koopman, voor gelijke Prijs bedongen. Nog een Party, van 23,

lang 12 , i 14 voeten, moften 18 Guldens koften. Nog voor een

Party van 106, heefcmen 60 Guldens 't Stuk moeten betalen.

Een Krommer tot een Lafch aan een Voorfteven , konmen niet

minder als voor 1 20 Guldens koopen.

„a t Het ligter Kromhout werd alhier op 't Land tegens Schuttin-

kromhout, gen, gemeenlijk Zydens gefeid , met de Naarflen, en het nog Lig-

ter , met de Neufen , of Nebben om laag gefec .- de op de Neus

{taande Zyden houden gemeenlijk 50 , dog de andere na reden

van haare fwaarheit, eenige Stucken minder in. Na dat het Hout

dier is, en veel Bogt heeft, de Zijdens groot en Swaar fijn, moet

men yder Zijden fomtijds met 160, 70, 80, 90, of ook wel

met 200 Guldens betalen, 't Kromhout datmen by 't getal ver-

koopt , en Tal, of Tel-Krommertjes werden genaamd, is het ligtfte

datmen te koop vind, en bequaam om tot Sloepen, of kleine

Boots gebruikt te werden.

Wat nu de Planken -handel aangaat, diemen tot Dordregt te

Manken, koop vind , fy' fijn meeft alle 7, 6 , 7 , of 8 uit een Weefelflê

Voet van 1 1 Duimen gefaagt , al de Stucken die door de Zaag

vande Sommer fijn gefneden worden in dier voegen wederom

op malkander gefchikr. Als of het Hout nog geheel was., en een

Block Planken genaamd ; welke altemaal door een gefwoore Mee-

ter, tot lafte vanden Verkooper,, in Voeten gemeeten, en de. ge-

tallen, daar van, op de bovenfte Plank, of Schaal, met een

Schrap, of Ritsyfer, mitsgaders hoeveel Stucken totdat Blok be-

hooren , aangeteekent worden .- en werd defe daad met de naam

van Ritfen ,\ en 't gedane met die van Ritfing gedoopt s naar wel-

ke fig den Kooper, en Verkoper moet. reguleeren. Dog Planken

msC >4 8 -4
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die geen 2f Voeten lang fijn, mogen niet hooger als voor Se-
veus, en geen 22 Voeten lang fijnde, als voor Agten gereekend
werden, alfchoon de Steek dicker was genomen.
De meetinge gefchied op defe wijfe, den Beëeddigde befchouwd hoedfegtf

al de Planken, en liet wat gebreeken aan delêlve fijn, meet de meet,B »

Langte van de geheele Plank, de Breedte alleen in het midden,
Multipliceert die 2 getallen met malkander , d' Uitkomft verme-
nigviildigt met het GeraJ der Stueken die tot dat Block behoo-
ren en foo kómt den inhoud van 't gelieele Block, vervolgens hier
afgetrocken foo veel Voeten als de gebreken des Bloks, na difcretie,
fchynen te vereiffèn , 't geen dan ftraffen werd genaamd

; zoo
word het overige Getal op het bovenfte Stuk , (als hier voor ge-
feidis)aangeteekend. By voorbeeld,- een Blok, inhoudende 10
gezaagde Planken, is 46 Voeten lang, yder Plank in 't midden
breet**8 Duimen , hoeveel is deflelvs inhoud, in Voeten? Ant-
woord 750. Ziet het Werk

JOó 'W 7;o

18 U l

4048

9108

dog voor iéeker gebreck dat eenige Planken hebben, 70 Voeten
geftraft, komt 680 voor den waaren inhout des Bloks.

Niet by het Stuk, maar by de 100, vierkante Voeten , wer- en «Aagt
den defe Planken verkogt, tot foo veel als het Block inhoud; werden '

tegenwoordig werden de Vyven , dat is, die met haar Vyven een
Voet uitmaken, met 12 Guldens betaald, voorde SclTen moet
men 8 Gulden 1 f Stuivers geven ; de Sevens altijd eene Gulde
minder in Prijs, dan de Sefie } en de Agte. dan de Sevens fijn.

Zulks datmen accord met de Sefien gemaakt hebbende , men
neemt Sefièn , Sevens, of Agte, naar believen; en alsmen verfcheide
Blocken van vooren aan neemt, kanmen 't hondert wel ƒ of 10
Stuivers minder koopen, dan of men eenige Bloks wilde uitfoe-
ken.

Wat nu den Eikenhout handel, in Hollands Noorder-Deel,
VaDde

aangaat; Weftphalen
, Brandenburg, Poolen, en geheel Duits- Planken in

land, laten Amfterdam, Saardam, Edam , Hoorn, en Enkhui-
,™

d

rd^
fen, veel Eike Planken, en fwaare Knien toekomen. Defe alle i»»re'p™s ;

werden by het Stuk verkogt , en de Prijs daar van , was voor
eenige jaaren foodanig als de onderftaande Tafel aanwijft

:

*
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Vande
Swaare

Knien, ca want
UaarPrijj;

fdo Planken dik & Duim, voor 26 Gulde,

108 Dito, lang 40 £42 Voeten, dik 4*. Duim,

voor 17 Gulde 5 Stuivers,

. 100 Dito, dick 4 Duimen, voor 16 Gulde

!io Stuivers,

66 Dito, lang 31 a 34 Voeten, dick j± Dui-

EenC men, voor 10 Gulde 2 Stuivers, 7

-

r ftuk

party «3 ƒ Dito, lang 3 y Voeten, dik i\ Duim, voor^
kojsp

van^ 7 Guld», ->

12 Dito, dik Duim , voor 14 Gulde,

84 Dito, dik t± Duim, voor 6 Guld. ij Stuiv.

102 Dito, dik 2 Duimen , voor 4 Guld. 15 Stuiv.

102 Dito, dik 41 Duim, voor 27 Gulde,

60 Dito, dik4Duim, voor 20 Guld. 10 Stuiv.

60 Dito, dik 3 Duimen, voor 10 Guldens. J

alle defe ons gemeenlijk onder de naamen van Koningsberger,

Dantfiker, Berlijner , Smitfemer , of Hamburger Plancken voor

komen. En na maate de Boomen langer en fwaarder vallen,

de daar afkomende Planken ook dicker, of dunder werden ge-

zaagt , fulks dat de langfte ons de dickftc , maar de kortlte

Boomen de dunfte Planken geven.

Dog onder al het Scheepsbouws nodige Houtiüer geen c!at, na

deficlfs Inhoud, dierder, of hooger in Prijs, dan de Kmen, is,

121 f49]

39 [-derfelver vvierden met<j 10 > Gulden 't ftuk betaalt.

27I

31J U3J

6 Dubbelde, 10 Enckelde Ruims, mitsgaders 12 Boevenets, 4

inde Winckcl, cn 4 binnen de Winckel Knien, voor een Schip

lang Voeten quamen gefamentlijk. 1650 , of het Stuk ontrent

46 Guldens te koften, een Schip, groot als boven, had, alleen

tot reparatie, voor Sooo, en een Knie, op de Boegfpnet
,
van

24 Guldens nodig.

Hoeveel Hout den Bouwmeefter, tot fijn te maakene bchip,

fal van noden hebben, is, wegens het mee, en tegen vallen van

het zelve , niet wel te bepalen. Dog zal hy voor al agt op

Schips grootheid geven , en in 't koopen van lang Hout
,
de

Kiel, het Zaathout, Kim, en Bandwegers, mitsgaders Water-

gangen, Schaarftocken, Barckhouten en Balken betragten. Om
Krommers ter Markt gaande, fal hy de Srevens, de Hekbalk,

de Rantfoen - houten, de Wrangen voor .op Steven, de Buikituc-

ken.de Oplangen, de Stutten, wijders Banden ,
Katteipooren ,

en

Stunders fig voor oogen ftellen. In het koopen van Kmen
,

ial

hy op die van het Ruim, vanden Overloop, van het Hek, en

Hekbalk, vande Bak, en Schans op de Willen u> Schips lick,

op

*
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op het Knie aande Agterfteven, en op dat vande Boegfpriet agt
geven,

De Vloerwrangen fullen fterkft uit enkeld , dat is ongefaagd
Hout wefen, waar toe men bequaamlijk , indien de Scheepen groot
fijn, ligte Sommertjes, of Roedtjes, gemeenlijk veertig Voeten
genaamd, kan gebruiken, en voor delen , na dat fwaar waaren , .

met i$, 15, of 18 Guldens 't Stuck wierden betaalt. Houte Na- Houte Na*
gels diemen, om dat de Yfere, fomtijds door het foute Water, gdl'

werden opgegeten , benodigt is in Schips onderwater fijnde Deel,
tot t' famenbinding van deflelvs Huid , en Wegeringen, te flaan,
behooren ook tot het Eikenhout, en Sorge van den Bouwmee-
fter. Hy kan die geklooft, en rude gefneden, tot Saardam en
elders te koop vinden. Haare Dickte is na defTelvs Langte, dis
fig van 14. of 16, fomtijrs tot 26 Duimen, komt uit te ftrecken:
en werden de langde met 10 , de korter met <> , of 8 , en min-
der Schellingen 't Honderd betaalt. Wiggen, en Pluggen, die wigeen,
tot beter Sluitinge, inde eynde der gefeide Nagelen werden ge-g"n

P!ug*

flagen
, mitsgaders Spijkerpennen , die tot het digtmaken van

eenige, nu niet meer nodig fijnde, Spykergaten dienen, werden
gemeenlijk door defe of geene Knegten by het Kaars -ligt, of
buiten Arbeids Tijd gemaakt: en het Duifend voor 30 Stuivers
yerkogt.

.Hier mede weet ick aangaande het eiken Hout, en deflelvs
Prys, foo veel re 4iebben gefchreven, als myne ondervindingen,
en navorffingen hebben toegelaten , met eenige fekerheit, voor-
beeldelyk, ter neder 'te konnen flellen.

Het X. HOOFDSDEEL
H A N D E L D

Van 't Greinen Bout. Fan wat Landfchappen en Steden het
wel mcefl komt. Van het Maflhout

,
hoedanig het Geme-

ten, en -voor wat Trijs het fomtijds wel Verbgt werd. Van
de Greine 'Balken. Haare Langte , en haar Prijs. Van
de £alk-Deelen\ en haar Trijs. Van het Wagefchot , als

ook Vande Noordfche-Declen:

HEt voorgaande Hoofd, deel heeft van het Eiken, dit tegen- v,„.tGreiwoordige fal voor een groot Gedeelte van het Greinen , Hout.

en Vuurenhout fpreken : 't word in Maften, Balken,
Balkplanken , Noordfche - deelen

, Sparren van allerley
groothert, en naam onderfcheiden. Met het Honderd, Schok,
Qüartier, en 'tStuk werd het verkogt; gemeenlijk een Schok de
Helft van een groot of klein Honderd is, en een Quartier werd
voor een halv Schok gereekend.
De Landfchappen, van waar defe Waaren, of Waardigheden
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in foo erooten overvloed , per Bodem, tot ons overkomen, fijn

Noorwegen, Sweeden, Denemarken, Pomeren, Pruiflen, Poo-

len ,
Lijf en Courland, mitsgaders andere inde Ooft of Beltijfche

Zee gelegene Kuften, en Eylanden.

Veelcyds werd het Hout een Naam gegeven, na de Rivieren

langs welke het tot ons afkomt : want foo fpreektmen van Maas,

Rijns, en Stolphout , na de Stroomen die ons dat afleeveren;

fomtyds ontfangt het ook wel de naam vande Stad of Plaats, al-

JdichT- waar het Verkogt, Vervlot, of Verbodemt word; en foo komt
pcn
r

stc
', ons Gottenburger , Danfieker ,

Berlyner, Drontemer ,
Kooper-

Svan wyker, Pernauvver, Hamburger, Bremer , Deventer, Wefels,

daankomr.
j^aanlS) en meer ander Hout te vooren. „

Wat het Rondhont aangaat , daar van Scheeps Maften wer-

mcït den gemaakt , 't werd by de Palm verkogt. 't Is een zeeker

Maatt met welke de Dikte derfelver , ontrent 4. Voeten van ton-

der Eind?, in de Rondte, door een Beceddigde, op navolgende

wyfe werd Gemceten. Den daar toegeftclde ncemd een Bahjn
,
of

Walvifch- baard, trekt die ter gezeider plaatfe om het Hout }

fiet hoe veel Grootte, of Palmen in de Ronte, het Dik is, waar ne-

vens hy dan vind , hoe veel kleine, of Diameter Palmen , die als j

Hoedie tegen 12 ftaan.en met haar Tienen net 11 Rijnlandfche Duimen

gem«ten, uitmaken, het Hout in 't Kruis inhoud: welk getal hy dan ter

plaatfe des gemeets,meteen Difiel, kervs gewijfe, komt in te Hacken.

En op defe wijfe fijn de gemeete feve Palmen met een , de ge-

meete Tien, en Twaalv Palmen met Twee, en de Veertiene

met vier Kerven geteikend , waar na men fig dan inde Hande-

linee, daar van, komt te gedragen. De ongemeetc Sevens fijn*

die geen feve Palmen konnen haaien , dog egter maar weinig

minder fijn: desgelijks konnen d'ongemeete Tienen de vereyfte

Maat niet goet maaken, die dan ook ongeteikend, en op het

O02 verkogt werden. Alle Ronthouten, meer als 14 Palmen

dikt worden Stuk-Houten genaamd , en van Palm tot Palm , en

minder Maat gemeeten , en 't getal daar van met een Ritsyfer

't Hout in gedrukt. Hoe ongelijk dit Hout, ook na de fwaarheid

der Stucken, in prijs is, fal uit de onderftaande Venditie. over

eenige jaaren tot Amfterdam gehouden, ligteUjk konnen werden

be

Sv"wM verdeeld in if Nummeren, yder Nummer in 7

Stukken, neemt uit de twee laatfte.die alleen in vijv befton-

den. De cerfte Linie wijft aan 't getal der Nummeren ,
de twee-

de die der Dickte in Palmen, de derde de Langte vande Houten

in Voeten , cn de vierden hoe veel Guldens die kwamen te

koften.

N«. 1.
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5
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7
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3

4

6
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x

3

4
f
6

7
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2

3

4
5
6

7

2

3

4

6

7

H'.6.

N°. 7. •

2

3
4
5
6

7

Palm. Voeten.
18' 68

18

19
ao
i8i

17

5«
66

79
76

83

T6}
'71
18

'91

ïi

Gulden.
80
60

75
100

54
yoo

75

2 1

•8

22

«7

•7l
6i

20

'9i
18

.6

»>!

243.

21

•74
16
20Ï

14
18

«9
16

20J
20

20

•9*
'71
2 Of

«9?
18

211

76

7«

ö 4
63

70
<$o

6j

90
200

125
60

N". 8. Palm.
(

2

3

4
5
6

7 _

,8.

'7

21

iS

'7i
20

43
Voeten.Gulden.

do ,

7°
74
86
86

84

75

N°.p. i

2

3

4
5
6

71

70
64

120

50
6,

120
60
66

50

100
100

60

40
1 00
60
300

86

70
70
70
84

100

5°
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66

35°

5°
7°
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3

4

6
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3

4
5
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3

4
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16
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.8
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2

3
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•7
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78
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'
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74
68
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ooi
66

76
70
80

80
60

9°
5°
120

150
160

Ne.12.»
2

3

4
5
6

7

*3

21

»8*

2.i

'9

'7l,

7'

7'
81

80

64

2JO
60
66
60

• 20

5>5

95
66
180

54
100
1 10

100

85
•yo
I20

80
66
120

ij>0

95
80
5°
150
7°

90
100

«20
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fio

60

7°
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96
'5°
60
IJO
60
60
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74
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9°
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4
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9
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70 l 70
78 8*
66 1 60
-70 100

78 70

No.if. Palm. Voeten. Gulden.
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3
4
9

16

21
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«H
'tii

75

7J

73
60

5°
IJO
100

100

50

ca roor

wat P17»
j

verlcogt

werden.' !

F i Die
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Dit- navolgende Ronthout wierd gekogt, ten prijfe als hier

onder te fien is.

i Groote Maft lang 88 Voeten, dik aiiï!

i Stukhout nevens de Maft lang 88 , dik 20^ |

1 Stukhout tot 2 Wangensj lang 87, dik 23
j

I Fockemaft lang 87, dik 22 I

1 Stukhout nevens de Maft, lang 61, dik 16
j

1 Boegfpriet lang 79, dik 22 {-

1 Stukhout tot Wangen, lang 70, dik 20 I

1 Bcfaans Maft lang 80 , dik 20*
|

1 Groote Steng , lang 63 , dik 182
j

1 Voorftenge lang 62, -dik 18

1 Groote Ree lang 89, dik 22Hpalme.

1 Focke Ree lang 86, dik 19^
|

1 Blinde Ree, dik 14

1 Groot Marszeil Ree dik 11

1 Voor Marszeil Ree, dik 12

1 Bagijn Ree. dik 10

1 Befaan Roede lang 7 2 , dik 1 z

1 Hout om Maften in te fetten , of Groote Steng

in voorraad, lang 88 , dik 19
Een ander dito lang 78, dik iól

4, Swaare Stevens tot Kruis, en Bramftengens.

9 Dito andere tot Bramzeil Reen. En is dit allemaal

betaald met de Summa van ƒ 14,50—0-0

En is dit boven ftaande Ronthout befteed na behooren te maa-
ken voor 355 Guldens.

Des foo lullen de Befteeders, het Hout tot haaren koften

doen op 't Land brengen , de Bout-gaten doen booren: de Na-
den doen Calfaten en vry Drank leveren.

1 Veertien Palm wierd nog gekogt voor 42-0-0
j TTwaalv Palmen voor 50-0—0
4, Tien Palmen voor 52-0-0
12 Seve Palmen voor 42-0-0
16 Onder Palmen voor 24,-0-0

1 Stuk Hout » dik 19; Palm tot een Focke-

ree voot ioo-o--o

Summa ƒ310—0--0

Gelijk men. n»üi* deefe bovenftaande Tafel ligtelijk fien

kan, dat alle Hout, alhoewel evengroot, niet altijt evenhoog in

Prijs is, maar dat ook op deflelfs Glad en Gaafheit word agt

gegeven. Soo fiet men ook aan d' ander fijde, als het Hout maar

eenigfints in Swaarheit boven 't gemeene uitfteekt, de Prijs, ook

omdeflèlfs raarheits wille, nog alles komt te overtreffen. Waar-
om
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om men ook voor eenige jaaren, tot Amfterdam, voor een Maft

,

iooo Ducatons heeft fien aanbieden ; die egter, voor nog hooger
Prijs, na Spanjen wierd gevoerd- De greine Balken , "alhoewel
inde Scheepsbouw weinig anders, als aan Ribben, of Planken
gefaagd fijnde, tot befchot Werk, te pas komen, fal ik hier in
order laten volgen.

Die van het, in 't Hertogdom Pomeren gelegene, Riviertje Stol-

pe , en daarom ook Stolpbalken genaamd , tot ons afkomen , fijn (eer g^mM-
goed en greinig van Hout, vallen gemeenlijk 17 a iS Rijnland- kcn<

fche Voeten lang. De Koperwijkfle foo genaamde 16 Elle Bal-
ken fijn ontrent vande felve langte, maar dito 18 Ellen gemeen-
lijk na de 12 Voeten Doelen, Lundfunfche 20 Ellen fommige 28 , HMre iang.

30, of ook wel 32 4 34. Voeten konnen uitwerken. En federt dat te,

men voor eenige Jaaren, door 't gebruik der Meulens, begonnen
heeft dit Hout op allerley dikte Vierkant te Zagen, heeft men ook
begonnen 't zelve ten gereguleerden Pryfe, met de Duimen te

verkoopen: en moet men voor 4. Duimen vierkant, en 12 Dui-
men lang , meeften tyd 1 Stuiver 2 Penningen betaalen. Sulks
men begeerig fijnde te weeten, hoe veel eenig gezaagd Greinen
Hout waardig is , men redeneerd volgens den Regel van Pro-
portie aldus. Vier Duimen vierkant, of x6 Duimen enkeld . en
12 Duimen lang, koften 1 Stuiver 2 Penningen, hoe veel fal env00t
koften een Balk, dik 8 en i"o , dat is, 80 Duimen dik, en 20 wat Prijs

Voeten lang.» Antwoord, ƒ Gulde t 2 Stuivers 8 Penningen, ge- wc,den
k°gt

hjk 't Werk aanwijft:

• 6

80

meenlijk Balkdeelen , in tegenftellinge van andere Noordfche
Deelen gezeid, gezaagd, en tot het maaken van Schips Over-
loopen, Deks, Halvedeks, mitsgaders Befchotwerk gebruikt. De
Prijs daar van , kan eenigfints uit het volgende Tafeltje werden
afgenomen. De eerftc Columina wyft aan de Hoegrootheid der
Partyen. De tweede de Langte vande Deelen , in Voeten. De
derde en vierde de Dikte , en Breette derfelver , in Duimen.
De vijfde, en Sefte de Prys in Guldenen Stuivers, die 't Stuk
kwam te koften.

1 6— 1—2— 80—ao

Parcyen
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Lang, dik, breed. Guld. Stuiv. Penning.

En haarc

Vijs.
Een

20-

2 0-

120-

3°-

3°'

22

'

22

'

22

Party J 4° van Stolpbalke

van ' 4.o Idem40
20— •—>

—

40&—•—

—

400
ïoo Vuuren
200 Idem

30

2 1

il.
1

li

3

2

3
' I

+

• l

• I

11—

7

11 — ƒ
11 .— 2

11 — 2

10 •—
• 1— 4

,—. 2

. 6
10 —
10' •

—

10—

:

10—

8

10—
6—

,

if—
16—
is— 1

16—
If

fchot,

van het
^et Wagefchor, zoo genaamd, om dat voor veele jfaaren ook

wage- al tot het befchieten van Wagens, is gebruikt geworden; alhoewel

ook Eiken, en feer glad Hout is: fal ik, om dat in 't voorgaan-

de is overgeflaagen , hier aan knoopen. Men vind het van al-

derley Breedte, en Dikte, ja tot »p een vierde van een Duim,

en nog minder gezaagd. De Langte der Stucken, gemeenlijk Blad

of Bladen genaamd, is doorgaans tuffen de 12 en 13 Voeten Rijn-

landfche Maat. Die een Duim, en een vierde van een Duim,
dik fijn, komen gemeenlijk 28 a 30, van een Duim 24 a 26,

drie vierde van een Duim 1 6 a 1 8 ; en die een halve Duim dik

fijn , ontrent 12 Stuivers 't Stuk te koften- Tot Befchotwerk,

en het voor, en agter optimmeren, der Scheepen gemeenlijk For-

tuinen genaamd, komt het te pas.

Noordfche Deelen, diemen om Kombuis, Bottery, Konftapels

^Noo'd" Kamer, Kabelgat, &c. by al te fonderen nodig heeft, vallen

f/he Deo gemeenlijk ontrent de 9 Voeten lang. Die van Koperwijk komen
worden wel voor de befte geagt, en moetmen fomtijds 9, 10,

of 11 Ponden vlaams voor 't Honderd, verftaat 120 > ook wel

130, betalen, na Tijd, en Marden loopen.

Het Greinen Hout dat tot Hamburg verhandeld werd , fchoon

doorgaans Grooter en Zwaarder valt , dan 't gene uit Noor-

wegen of de Ooft -zee ons toekomc , fietmen egter dat om
deffelvs groven en loffeh Aards wille, altijd in prijs minder is.

En dus meen ik, aangaande Scheeps Houthandel foo veel te

hebben gefchreven , dat iemand , in defe Koopmanfchap nog niet

genoeg ervaren , maar een goed oordeelhebbende, fijn Voordeel

by defe Letteren fal konnen vinden.

hu.

Het
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Ffet XL HOOFD-<DEEL
H a n de ti d

£?f J/êr w 'f gemeen. Taande Spykers ; haar Gewigt , e»

5VyV. ^wr Fatfoen , e» gebruik. Verfcheide aanmer-

kingen daar ontrent} als ook hoe Veel Ponden Geivigts , rö»

5V£^ Van dit blauw - Gaaren , ontrent nodig heeft. Van

'tgroV Yfer ; dejfehs Trijs , en 't Gewigt dat aan een Schip,

grojfo Modo , Van dit Mineraal gebruikt werd. Van den

Teer, en het Pek. Van 't Arpuis. Vande SwaVel. Van

't groV , en Wit-Werk- Eindelyk Van het Mnjch.

LAnger als ik gedagt had , heb ik in 't Bofch, er? 't Hout, Van ,tYfe>
d' eerfte HoofcftofFe, der Scheepen, verward geweeft; >"ntge:

ja foude daar in wel verdwaald hebben fo 't anders my mwn-

niet al gebeurd is. Tegenwoordig fal ik vande tweede,
namelijk het Yfer te fpreeken, een aanvang maken. Want van
de Kiel af tot de Vlaggelpil toe, welgebouwde Scheepen met
dit Metaal gelijk "als Gelardeert, en by na ongelooflijk doorre-
gen fijn.

De Spykers, om dat in 'tbeginnen . en 't voltoyen des Schips, Vande

d' eerfte en laarfte zijn,fullcn de voorrang hebben. Zy worden sPïke"»

na de Swaarheid des Werks » in laagte , en in naam van Duim
tot Duim onderfcheiden.

De minfte die ik fal aanteekenen , alhoewel toe eenig Befchot-
werk nog kleinder te pas komen, fijn ontrent een Duim lang,

en Schotsfpykers genaamd,- voorts Las yfers , Enkelde, Dubbelde,
yyv Duimen, 6, 7, 8, 9. 10,11, it , 13, 14, en if Duimen
inkluis. 't Gewigt. by welke fy mee groote Partyen verkogt wer-
den, is fodanig als hec volgende Tafeltje komt aan te wijfen.

fSchotfpykersl [6
j

! Lasyfers
j
10 r

| Enkelde j 1 jo
'

Duifend 4 Dubbelde ["wegen ^40 £ Ponden, ^"g=?

[

Vijfduimen
l

< 80
;

"fe1 -

Sesduimen t 1 20 I

l Seveduimen J [ 1 60 J

Alle defe Spijkeren , die in 't land van Luik , van het aldaar

vallende Yfer, gefmeed werden, gemeenlijk door malkanderen
11 Gulde, en 10, 4 15 Stuivers de 100 Ponden koften , meerder

e ,iPfj,s-

en minder na 't geval , en tijd , fulks wil toelaten. Dog Bandna-
gels, Cent, en Soomfpijkers die, tayheids wille, van Spaans, of

Swceds Yfer, en hier te Lande, dienen gemaakt, in Prijs hoo-

ger loopen. Hon-
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Hondcrt Ponden Yfer gemeenlijk 80 Ponden Spykers geven,'

't Overige doot 't Vuur , en Hamerflag , verlooren werd.
V
"foén*

r kiemen inde Scheepen gebruikt , Roeftens wille , eenigfints
atocn

dicker Lighamen dan inde Huishouw nodig hebben. Dog geen-

fints niet groote , en platte , maar wel met kleine , en gemeen-

lijk gefeid vierflaagde Hoofden , mag , en moet der Smeeden
Meefter die voorfien: want nademaal meeft alle Scheepsftucken

,

alleen door kragt van Spy kers moeten gebogen , en op haar plaats

gebragt werden, en den inflaanden Hamer al fijn Geweld» op het

groote, en tegen 't Hput aanftotend Hooft, komt te verliefen,

foo kan deflelvs Kragt geenfints tot Spykers Punft doorgaan

,

maar doet in tegendeel het Werk wederom te rugge fpringen,

en 't gewenfte Einde derven.

Alleenlijk Dubbelfpykers, diemen gewoon is, met 'haar vieren

,

op de Ruimte van een vierkante Duim, inde Dubbel - deelen

,

('t fijn Vuure of Greine Plankjes, daar mede't onder Water fijn-

de Deel,§vande om de Suid, of Weft vaarende Scheepen, om
het doorknagen van Schips vafte Huid, door de aldaar in Zee

fijnde Worfntjes voor te komen, word bekleed ,) te flaan, mo-
gen met groote Hoofden, tot des ' te meerder Houts decking

Werden gemaakt.

ea gebruik.'- Wel , en behoorlijk gefmede Spykers, moeten even ook fo-

danig gebruikt werden, fy dienen om 't eene Hout aan 't an-

der vaft te hegten ; en (by gevolg) tweemaal de langte van

't vaft te makene Houts Dikte te bevatten. Waarom dan ook

het Hout waar aan een ander moet werden vaft gemaakt , ten

minften foo dik, of dicker diend te wefen, als 't geen men
voorneemens is daar aan te hegten.

Aan de Hoofden alle Spykers vierkant, dog aan de Pun£ten

dun en breed fijn. Ganfeh onkundig doenKnegten , die des Spykers

dunne Punften tuflehen des Houts draaden indrijven, want de

Spyker op defe wyfe hoe langer hoe dicker werdende, doet

d^TnJ'r' eindelijk het Hout van een wijken. Beter veiftand toond hy te

kingedaai hebben , die door Spy kers breede zyde den draad des Houts komt

afrte breeken. Maar alderbeft die, door het Boor, den weg tot

Spykers ingang komt te baanen ; want de bovenfte draaden hier

door alle gelentheit tot van een fcheuren benomen fijnde, belet-

ten fy ook dat de meer inwaardfte van een wijken konnen.

Die fijn vaft te makene Hout niet doorboord of het boor na

qualiteit des Spykers groot genoeg neemt, ook fijn Spijkers niet

nabehooren, en met order verdeeld, fulks dat d' eene defe, en

d' andere (foo veel mogelijk is ) wederom andere draaden des

Houts komen te treffen» fal ook feer flegt werk maaken.

Seer nadeelig fal 't ook voor 't Schip wefen, indienmen foo

lang en veelmaalen op de Hoofden vande Spykers flaat, datmen

daar door, het daar ontrent fijnde Hout, met Mooker of Ha-

mer t' eenemaal komt -te VermorfTelen , en aan het inwateren , en

daarop volgende verrotting op te offeren. Met een Domkragt,

of ander geweld doende inftrument het Hout foo digt als moge-

lijk is, te brengen op de Plaats daar 't vaaren moet ook de

Spy-

ontrent;
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Spykers door middel van een Drevel te treffen, kan fulfcs behoor-
lijk verhoed, en voorgekomen werden.
De Taiheid der Spykers, daar mede men voornemens is eenig

Band, of Yfervverk vaft te klinken, diend alvoorens men tot hec
gebruik treed , ook wel onderfogt , en door defelve * i 3 maal
over en weder te buigen , beproevd te werden ; want anderfmts
de Spykers in 't Gat breekende, fal men met het Yferwerk vaft
te maken, fig fomtijds feer verleegen vinden.
Datmen ook de Hoofden der Spykers , na haare Grootheid,

met een Dopgudfen, een weinig het Hout inlaat, zal 't Werk
goeden dienft doen. En datmen, die Water-digt moeten wezen

,

in 't midden een weinig met wit Werk bewoeld , heeft men al
voor langen tyd nut bevonden.
Wel gebouwde; Scheepen , voor yder 6 vierkante , . of Cubus

Voeten , die zy groot lijn , ontrent een Pond van dit blauw
Gaaren nodig hebben. Daarom meet Schips Langte, Overftevens,
de Wijdte, en Holte in 't midden: deze drie getallen met mal-
kander Gemultipliceert, men krijgd Schips inhoud in Voeten

,

en, met een, grojffb modo , de Ponden Spykers, die 't nodig
heeft By Voorbeeld, een Schip lang 160 , wijd 40, hol 18 Voe- ŝ ke

"«
8

en, hoe veel Spykers fal 't nodig hebben? Antwoord, 10100 Pond. schipno-

Ziet het Werk: dig heeft.

160

6400 si 1
. tnm\v9i.0Q Pon4.—-— m»»y

51200
64

nyioo
I

1 -

•
- •

' * > «^t» ft-'.jjnit 33rt.^3b>/n «to , rravorj ni

't Grof Yfer, daar onder datmen d'Ankers , alle Bouten, en Ban-
den , Roerhaaken, en Vingerlingen, Beflag aan Schips-Juffers,pX
en Bloks, &c. verftaan mag, diend van de befte Stof te wefen.
De Prijs

, op een gemeene Markt , is fodanig als dit Tafeltje aan-
wijft:

f 1 Bouts of Boutwerk f 1 3
"1

H P°nd
fBbkof Roerwerk Putting"! \

GM™
L J Verftaalt Werk {10j »*»

Dog men moet weten dat in kleine Scheepen, het Yferwerk al-
tyd van hooger Prijs als in de groote is. Sulks ik het Beflagwerk
van Bloks , tot een wyd Schip, voor 40 Guldens de 100 Pond,
heb fien befteeden.

Dog indien den Bouwmeeftêr zig genegen vind het Yfer fel-
ver te keveren; fal hy den Meefter Smit, voor Arbeid, en Koo-
ien ontrent 6 Guldens 't Honderd , moeten betalen,- die dan ook
gehouden zal zijn de eige Wigt wederom uit te keveren, dien

G hy
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hy heeft -ontfangen : en Oud-Yfer by hem herfteld werdende ont-

fangt halv Geld.

Alle Yferwerk minder ak een Pond zwaar, mitsgaders Hang-

iels, en Sfooten, word Stukwerk genaamd, en na reeden van den

Arèeid, die daar aan hefteed is. betaald,

en hoe veel -Een Schip met Kattefpooren, en Stundcrs , zal ontrent voor

«n s'hïp

6

«der Cubus Voet, die 't inhoud, een halv Pond, fonder Stun-

do
ff0

di

Mo
*ders, en Kattefpooren, een vierde minder: dog, zoo 't een Koe-

heef"

'S
brugge heeft a een vierde Deel meerder , van dit Metaal nodig

hebben. Te weten het beflag van 't Blokwerk , maar niet de

Aiïkers daar by gereekend : als by voorbeeld; een Schip lang

160, Wüjc 4o, Hol .i3 Voeren , fonder Koebrugge , dog met

Steunders en Kattefpooren ; hoe veel grov Yfer lal der circum

circa 'toe van noden wefen? Antwoord 57600 Ponden. Ziet het

Werk:

-Ir.rn hm rtefÈrWa »nb nsflftt <-. .bim 1* ni dj!oH ta , rib .-W s>o.

115200

57600

4-5«

Dog men moet weten dat fomrijds d' eene Bouwmeêfter fijn

Scheepen veel meerder, en zwaarder dan d' ander, komt te Yfe-

ren , en daarom ook geen vafte Regel defen aangaande te geven is.

Den Teer, daar mede men gewoon is de Scheepen van buiten,

ito, en boven , om mede het fcheuren van 't Hout , door de Son,

en het daar in vallende Regen -water, feer verdcrvelijk aan dc

Scheepen, voor te komen, te beftrijken-, is een Olyagt.g vogt,

datmen in Moscovien, eri Sweden, van het aldaar vallende, en

om te verwerken, onnutte Hout, brand. Sy word ons in Vaten,

de Smaltonnén feer gelijk, toegefonden, eh by de Laften, te we-

ten 1? Tonne Duimfteek, voor 12 volle, of een Lalt gereekend,

verkoet. En heeftmen , voormaals, of in Vredens Tijd ,
defe voor

11 a 12 Ponden Vlaams konnen koopen, maar moetmen heden

daar wel 25 * ^ dito Ponden voor betalen. Haare Deugd be-

ftaat indeffelvs heldere, en na den geele treckende Coleur, die

vande Stad wyhrg komt , welkers Tonnen ook met een W

,

^eef» Kroon daar boven, Gebrandteekend fijn; word wel voor

tle befte,geagt. Alhier by de Slijters, of Uitbruikers kanmen

die by 't Mengelen, een Maat inhoudende twee bier Kannen

Nats, koopen. Waar voor datmen fomtijds, na Markts loop 3,

5, a 6 Stuivers moet ter neder tellen. Al te dik gefineerd

-deedè noit het Hout goed , voornaamlijk niet binnen inde Sche-

pen , alwaar de Vefuw , wegens fijne droogheit, beter oordeel;

want het Hoat, door den Teer, in 't uitwafemen fijner vogten

eenig-
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eenigfints belet fijnde , wel veeltijds daar onder nat blijft, en een

Kwaadaardigheid aanneemt.

Niet alleen onnuttelijk, maar felfs fcbadelijk, werden gemeen-

lijk onfe Haring - Buizen , als tegen Sc. Jan, in Zee, en ter Ne-
ring fullen gaan, binnen, en boven, met defe vogt, gelijk als

overgoten. Waarom ook , door het over 't Schip heen bruiffèn-

de Zeewater, den teer fodanig daar van affpoeld, dat den eer-

ften Haring, binnen boord komende, en met dit vogt, gelijk

als doorpeekeld lijnde, daar door fesr teerfmakelijk, ja fomtijds

wel geheel onbruikbaar word.

Het Pek, datmen, om't ingedrevene Wit , en Grovwerk voor van he»

't verotten te bewaren, op Schips naden fmeerd.'werd van Heg-
Pek'

ten Teer fodanig gekookt , dat, koud geworden lijnde, al deflêlfs

Vloedigheid komt te verliefen: en na mate dat harder en helder-

der vak, het ook hooger of laager in Prijs is. Dat van Stokholm

komt agtmen beft te wefen , en moetmen tegenwoordig ontrent

16 Guldens yder Ton, of 32 Ponden vlaams voor 't Laft beta-

len, darmen in vorige tijd wel voor 20, en minder Ponden heeft

konnen koopen.

't Pek dat van andere plaatfe komt , of flap, wateragtig , en grui-

lig valt, en van minder Prijs is.

Die maar weinig van doen heeft, kan by de Slijters het Pond
voor 1 Stuiver H Penningen , of 2 Stuivers te koop vinden.

Het Harpuis, al mede ten voorfchreve eynde dienftig, is een v»n*c

Vogt, of Gum, dat in Vrankrijk uit Pijn-Boomen vloeid, en
Harpu"'

gebrand werd. Aan fchijven, die van het Wafch niet ongelijk,

en welkers Gewigr, gemeenlijk tuflehen de 120, en 180 Ponden
is, word het ons toegefonden. Defielfs Deugd beftaat in de Gee-

le of na den Witten treckende Koleur. De Prijs , in vredens tijd.

tuflehen de 4> en 5 Guldens de 100 Ponden was: maar ibude,

ftaande defen Oorlog , nu veel meerder moeten koften.

De Sulphur, of Swavel , die, inde voorgaande Vogten, ge- VamJe

mengt lijnde, defelve wit maakt, en dan Cieraats halven, van Swavei.

buicen, nevens, en boven het Waater aan de Scheepen gefineerd

werd, komt ons van Vulcani, ook gefeid Mali Eilanden digt by

Cicilien gelegen, toe. Dog het Eylandtje of klip Molo, op de

Italiaanfche Ruft, verfchaft wel het befte. Ook werd het in de

aldaar fijnde Bergen gevonden. Voormaals f , maar nu 10 Gul-

dens voor de 100 Ponden betaald werd De geelfte hoogft in

Prijs is.

Het witte Werk, datmen uit het Vlas heekeld, agter in Schips.
v>n

naden drijvd, komt de 100 Ponden ook 10 Guldens te beloo-'/tgtw, ca

pen. Het Grove, datmen van oud Touw pluift, eertijds op de- Wit -W«fc -

felve Prijs lijnde, kanmen nu ditoGewigt voor 7 Gulde ro Stuiv.

of 8 Guldens koopen. Den Bouwmeefter oud Touw hebbende,

en genegen lijnde, Grovwerk daar van te doen plucken, fal voor

yder ingeleverd Pond 7 Duiten, of een Stuiver tot Arbeidsloon

tellen, en op honderd Ponden die hy heeft uitgewogen, fomtijds

6, 10, if, of 20 Ponden, na dat het Touw meerder of minder' *

Teerig , en vuil is gevveeft, verliefen moeten.

G j Het
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e!„ae; Het ïtfofch, ,cen Vogt, of Vlies dat pok wel hier te Landen s

Mofch
nhet maar raeer^er 'n Braband, in, en onder 'c Water groeid, en,
" gedroqgt lijnde, tot het digt maken eeniger Scliips inwendige

Deelen gebruikt word , kay de 100 Boffen gemeenlijk voor 14,
of 30 Stuivers gekogt werden. En aldus meen ik den Bonw-
meefter, met de meeft nodige Mateiiale cn Gereedfchappen ,

voorfien , en daar ontrent met foo veel fekerheid als de Natuur
dier dingen, en de verandering der tijden,- immers myn vermo-
gen, heeft willen toelaten, gefchreven te hebben: quapropter mme
ad remt feid den Latinift.

Het XII. HOOFD -D EEL
H A N D E L D

Dat cf Autheur geen andere (Reden
,

aangaande de Evenreden-

heid der Scheepen, en Scheeps-Deelen geVen kan, als die uit

het Nut, (nd' Ondervinding genomen fijn. Van der Schepen

Langte
,

Wijdte , en Holte ; en wat eVenredenheid die tegen

malkander dienen te hebben. Van de Dikte , en 'Breedte

der Scheeps Kjelen
j
mitsgaders der JelVer Lajfchen. Van de

J\eer - Nagels. Van het toehakken. Van de Sponning
,

en hoedanig die moet opryfien. Vande Stapel-Bloks , hoe wijt

Jy Van malkander werden gcleic[ , en hpe hoog ,dif dienen fe

wefien. Waar het Domp-Blok diend te leggen. Wat Fi-

guur de Stoot-I\eggen hebben. Vande VvofièeVen
^

en eeni-

ge Aanmerkingen daar ontrent. Werden heden Veel fieilder ,

als Voor defen , gefield. De Stukken '

ook wel op een an-

dere Manier in een gelafi. Des Voor-SteVens Langte , Breed-

te , en Dikte. Ook haar Fatfioen , en Bogt. Voorbeelden

Van eenige Voor-SteeVens.

GElijk felvs de Colummen, Grondflagen vande Huisbouw ,

hoe feer by alle /Edificiele Bouw - meefters goed ge-

keurd , egter geen andere Steun , dan alken die , aan-

gaande haar Nut , uit d' Ondervindinge, en aangaande
haar Cieraad, uit de Gewoonte gehaald is, onder fig hebben ; foo

fal ook niemand te gemoed fien, dat ik, fprekende vande Evenmaat
der Scheeps-Deelen, defelve met andere Redenen , ah die uic

hét Nut en Gewoonte genomen fijn, foude konnen verdedigen.

Sulks dat alleen voornemens ben de vpornaamfte Scheeps - Stuc-

ken, met Exempelen , foo van eerder, als van later Tyden te be-

toogen, cn de mindere daar van ai te leiden. Wyders mijn ge-

voelen , ontrent Dingen die fchynen met het ware Nut ftrychg

te wefen, in alle nederigheid, ter neder te fltllen.

De
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De Viflchen, Lighamen die met een fiielle beweeging, fig al-
tyd in 't Water vinden , konnen den' Bouwmeefter

, waar hy
't Schip 't grootfte Lighaam diend te geven, eenigfints tot een
Voorbeeld dienen. Maar derfelver Langte , tegen haare Dikte
lbude miflchien wel op onfe Trek, en Riemfchuiten , maar geen-
fints Zeilfchecpen, die ook , gelijk hier voor gezeid is , veele Ja-
ren al te nauw fijn gemaakt, konnen paflen.

De Langte van alle Scheepen werd gereekend, vande voorkant
vande Voorfteeven , tot de agterkant vande Agterfteeven , fon-
der het Galjoen, eenige Verwulven, of Staadjes daar by te cel-
Iep.

De Wijdte neemd men op de buitekanten vande Inhouten , ter
plaatfe daar 't Schip alderwijdft is, 't welk in welgemaakte Schee-
pen, gemeenlijk een fefte Part van Schips geheele Langte, voor
het midden komt te vallen.

De Holte by de konft - kundigen genomen werd vande bove-
kanc van 't Vlak, tot onder den Overloop aan Boord, ter plaat-
fe daar 't Schip alderlaagft is , en fijn eerfte Uitwateringe heeft.
Sonder dat de Rondte vande Overloops-Balk daar by.moet wer-
den gedaan.

Dog ontrent Scheepen die fig alhier op de binnen Rivieren
onthouden, en veeltijds door Sluifen, en nauwe Dammen moe-
ten varen, werd de Wijdte op de buite kanten vande Barkhou-
ten, of daar 't Schip alderwijdft is, om alle Krackeel tuftchen
Schipper, en Timmerman te mijden, genomen.

Alle Scheepen fijn lang na believen vande Meefters die de-
Zelve doen maaken. Maar die eenmaal valt gefteld fijnde, diend
een Wel Geproportioneerd Schip , een vierde Deel van deflilvs
Langte wyt; of indien 't ten Oorlog zal dienen, en veel Gefchiif?
voeren, nog wel wat wyder te welen.

De Holte op de groote Borftbank , of anders gefêid, daar
't Schip laagft is, diend een vierde minder dan de wijdte te v/c-sZ?pin!
feu; hier van trekt de Diepte die men voor Scheen nodig heeft;

L:instc
'

'

en veel of weinig mag weien , na den dienft die 't Schip doen'Sii.
fal. Hier nog by genomen de Hoogte die men onder Dek moet cnwat

hebben, en in Oorlog-Scheepen, meerder dan in Koopvaarders, Sdoe-
maar in beide nok boven de. 8 Voeten behoord te wefen, zo- fal

gemal-

de reft voor des Ruims-holte blyven, 't welk indien 't re groot,WehJb-
en bygevolg te fvvak foude vallen, zoo mag men 't felve met b:n -

Laft-Balken, of een Koebrug voorfien. Scheepen met een Dek
;

mogen- na defe fchicking, wat meerder voor Schéén, maar het
overige; evenwel voor haar Ruim hebbe SU .1127 V i„ ÜJUffl

Scheepen met drie Dcks, werden, hier te Landen, leer wei-
nig ten Oorlog, en nok ter Koöpvïfc/rcj, aangeleid. Sy. dienen
feer Hol , en , bygevolg, dewijl dele, de twee andere Meetinge,
influit, feer groot te wefen, Egter behoort geen Schip, op fijn

onderfte Ukwatering, holder dan deflêlvs halve Wijdte, en niet
onholder da°n twee vijvde Deelen daar van te welen. Want'
onholder, foude geen Gefchut, of Laft voeren, en holder, geen
Wind of Zeil verdragen , konnen. Ook falmen de Stutten, die

.
G 3 by
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by de Grooremaft, de eerfte Gilling formeeree , om 't Schip drie

Laag Gefchut te geven , wel zo hoog boven den onderden Over-

loop mogen ftellen , als 't Schip hol is, maar noit hooger.

vande £)e Kiel , het Fondament en Beginfel van 't Schip , is een

Dikteen lang Hout, dat foratijds wel uit z, 3 , a 4 Smeken in de Lang.

Breedte, tc , na Reden van Schips grootheid , door lange Laflên is t' fa-

men gefet .- en met een Deel binnen , en twee Deelen buiten-

waarts , in 't ondertfte van 't Schip geplaatft werd : deelende het

zelve aldaar , van vooren tot agtcren , in twee gelyke Deelen.

Zy moet de onder Einden vande Steevens omvangen , en die

haar felven, door een nauwe t' Samen-voeging, gelijk als inly-

ven , om dan gefamentlijk te dienen tot Middelliny aller vol-

gende Werkingen: en daar na, door middel van 't Roer, 'tSchip

ook te helpen beftieren. Haare Langtc (gelijk gefeid is,) is na de

langte van 't Schip : groflb moelo mag men daar voor een tiende Deel

minder reekenen ; maar tot dcflelvs Breedte , dwers-Scheeps ,

moet men voor yder 7 Voeten, Schips langte, 1 Duim nemen.

De Diepte mag met dito Breedte gelijk, of een weynig minder

wefen , na dat het Hout wil uitleeveren.

b™f
im Haare Laflchen, die men Leckagies wille niet dwars, maar op

uflihen. en neder moet maaken , mogen op yder Duim Kiels Breed-

te, f Duimen Langte hebben, en op yder Voet Langte, ten

minften met 1, wel uit den anderen gefchikte, Bouten verzorgt,

en geklonken werden,
vande De Keernagels , fijn ronde Gaten , die men ten getaale van

Naee'k. 2 of 3, tuflehen de Vergaring defer Laflchen in boord, om daar
'

door , voor altijd , hec Water tc beletten , dat het door defe

Laflchen, in het Schip dringe. Den Bouwmeefter mag dooreen

of twee voorzigtige Mannen, defelve met Mofch, tot in haar

binnenfte, laten aanvullen, en, ter weder Einden, met houte Na-

gels doen fluiten.

van het De Kiel, moet ter weder zyden, op de dikte vande Voor,
toehakken.

cn A gter fteeven , toegehakt werden; dog diend fulks geenfints na

een regte , maar eenparig omgeboge Lini, op dat Kiels Lighaam,

foo veel als mogelijk is, behoude bleeve, te gefchieden.

vande Ter weder lijden werd de Kiel meteen Keep, Sponde ge-

SP0DSC • naamd, driehoekig ingehakt , die wel tot aan het agter Einde

mag door gaan: maar die eenige Voeten van 't voor Einde, om

de Santftrooken , Planken die defe Sponge ingevoegd werden

,

de Kiel na vooren toe verlaten, en de Voorfteeven , met het

Slemp , of Sleephout aangrypen , om geen Mifflag te begaan

,

moet af blyven. De Wijdte van defe Sponge, is de Dikte van

de Planken die daar in .vaaren moeten. Somtijds word deze

Sponning ook wel 3 a 4, Duimen vvyder gehakt} dog werd de-

fe Wijdte zeillagies wille, van onderen weder toegehouwen. Haa-

re Diepte mag een weinig minder dan haare Wijdte wefen De

Binnefponde fal, vaft maakens wille, ten minften zoo dik fijn,

als de Sponde felver wijd is.

*•
"Te" En fal den Bouwmeefter wel letten dat fy niet hier of daar

moet op- aite ftcil vverde gehakt, want een weinig tc vlak fijnde, kan,
ryfen. i
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de Santftrook daar by komende, ligtelijk geholpen, maar al te

fteil , lwaarlijk verbeterd werden. Dog in het midden van het

Schip heeft men een vafte Maar, en Regel; want de Sponge moet
aldaar, ter Breedte van de Santftrook , daar voor datmen , na dat

de Planken fijn, fomtijds iS of 10 Duimen mag ftellen, juift

de dikte vande Binne-fponge , op dat de Leggers mogte regt bly-

ven, en bequame Lokgaten geven, opryfen. Om dit te bekomen,

men neemt twee regte Rytjes, en fteld het eene tegen de bin-

nekant vande Kiel, en het ander inde Sponde, en men geeft

agt of defelve ter geftelder Lengte malkander komen te fnyden,

gelijk by 't Voorbeeld, onder Nummer i, te fien is.

Voorwaarts moet de Sponde veel of weinig Ryfèn , na Mate
dat de Voorfteven veel of weinig Bogt hebbe , meerder of minder

vallen fal.

Van Scheepen die om de Zuid, of Welt vaaren , moet de Kiel

van onderen, voor't ineeten der Wormen, met een Beuke, of

Eyke Plank, tufleben beide met Teer, en Koejen-Hair wel voor-

fien , gedubbeld werden de Spykers fo diep ingedreven , en de

Gaaten met Kaarsroet fodanig toegefmeerd fijn , dat in Schips afloo-

pen geen hinder konnen toebrengen.

Aldus de Kiel bereid lijnde, is fy bequaam om plaats, op de vande

Stapelblocken, en Stootwigsen , te nemen, die van midden tot snpeibiok»

midden gemeeten, ontrent 6 Voeten, een weinig meer or min, vm maI

naar believen , van den anderen mogen leggen. En van Schee- kander leg-;

pen die men niet voornemens is, op de Werv , overkant te laten
gen'

vallen, gelijk ontrent fwaare Scheepen felde werd gedaan, moeten hoe

de onderkant vande Kiel, om bekwaamlijk onder 't Valk te mo- ^ft^
e

gen Werken, drie en een halv Voeten uit de bovenkant van wezen,

het Bedding leggen, voor minder, agter wat meerder, na reden

dat de Werv meer of min nedergaande is. Het grootte Block,

daar op datmen voornemens is het Schip, ontrent het afloopen,

te laten Evenaren, en gemeenlijk Dompblok genaamd werd, komt waar het

meeften tyd, een vijvde Deel van Schips geheele Langte, agter uit y°™p
Jie|)lj

de Hieling te leggen. De hier agter-leggende Stapelblocken be- te ïeggên. .

hoeven met geen Stootkeggen voorfien , om dat in Schips neder-

ietten vanfigfelvs los vallen: maar alle diede Kiel voorwaarts on-

derlèhragen , mogen defelve geenfints ontbreeken. Sommige Bouw-
meefters wel een Vaft

,
dog flagtig Blok , en dat fig ligtelijk laat

vaneen kloven, ten Einde van het Bedde, onder de Voor- Steeven,

leggen, dat zydan in Schips nederzetten, inde Aarde laten fin-

ken , en dan eindelijk geheel weg breeken. Dog andere doen

weder anders.

De Stootwiggen , of Keggen , op datfe , haar Werk verrigt

hebbende, fig ligtelijk, door een Balk, Ram genaamd , van on-

der de Kiel , mogten laten weg ftooten , nemen defe hier neven-

ftaande Figuur, by Nummer 2, aan. A het Stapelblok; BB, dewatFiguuf

Stootkeggen 5 en C de Kiel beteekend.
Keg^êo

"

Defe, op de Bloks leggende Kiel, word aan de boven fijde hebben,

met een Schrap , van vooren tot agteren , in haar Midden , door-

trocken, gemeenlijk Middelfchrap gezcid , over welke een Lijn

gefpan-
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gefpannen fijnde, men fiet of fy niet Krom, of met Bogten, op

defe Stapelingen geklampt en gekneeveld werd. Ses of 8 Dui-

men, meerder of minder, na dat lang of kort is, werd fy in

't midden Hol gefet , en met de Bogt nederwaards gebogen.

Dog in 't Water komende, krijgt wel haaft een ander Gedaan-

te; want de Scheepen voor en agter Scharp en Smal , en by

gevolg ,
weinig van 't Water aldaar onderfteund fijnde , komen

daar wel haaft neer te facken. En doen defe Kielen , oud ge-

worden fijnde, fomtijds 2 a 3 Voeten , na dat lang fijn, met

een Bogt opwaards fpannen: 't geen een leelyk aanfien geevdj

dog blij vd altijd onder 't Water.

v»nde DeVoorfteven, ofzo andere willen deVoorftyven, omdat'tSchip
Voorftec- dasfoor fijn ftijv, of fterkheid bekomt, een vande voornaamftc

Scheeps-deelen, geplaatft, ten deeleftaande, tendeele voor overhan-

gende, voor in 't midde van 't Schip , en is gelijk als een Schild, wel-

ke alle harde ontmoetinge moet afkeeren. De Einde van Schips

Huid , of Flanken worden in defelve vergaderd, en vaft gemaakt.

Is onder aan 't Einde vande Kiel gelaft , en aldaar na Schips

Grootheid, met verfcheide yfere Boutent' famen geklonken,

«neraige £cn „oed beloop van een Voorfteeven, was het feggen onfer

kantor Vaders-, maakt een mooy voor-Schip: waarom fy dan , om fo-

omrent. danig Hout te bekomen , fomtijds ook dapper inde Beurs tafte-

de. En al fchoon dit haar feggen wel waar was, foo fiet men eg-

ter onfe Hedensdaagfe Bouwmeefters Scheepen bouwen , diemen,

alhoewel defe Steeven, de, by haar vereifte Hoedanigheden ten

grooten deele komt te ontbrceken ,
geenfints de Naam van lee-

lijk geven kan.

't Gevoelen van dat de Scheepen , om vaart te maken , niet

liet Water moften van een kloven; maar het felve gelijk als in-

florpen, of daar over hee» loopen, en alzo onder de Kiel door-

jagen, was de reden waarom fy defe Sceeven dapper over'tWa-

ter lieten hangen. En nademaal de veelvallende Steeven, egter

de vereifte Hoogte diende aan te brengen, zo heeft zy noodfaak-

lijk heel lang moeten wezen. Daar benevens , deze Steeven ,

moetende, ten naaften by, aan 't boven Einde lootregt op ko-

men, heeft fecr veel Bogt moeten hebbe, en, by gevolg, heel

groot en koftlyk vallen. Sulks dat om dit Schips-Deel alleen, den

meeften Tyd, twee raare, en zwaare Boomen, die dan van ter

zyden met lange Laflchen wierden in een gefloten , hebbe fterven

werd h«-

m
°Heden werd defe Steven veel fteildér gefteld, waar door veel

Langte, en Bogt ontgaan werd Ook vintmen de Scheepen hier

»oor deftadoor aan haar onder Water fijnde Deel, veel Langer, en (ge-
geftcld

' voklijk)om by de Wind te zeilen, veel fnediger gefchtkt. De

Ervarentheit leert ook daaglijks.dat Scheepen fodanig gebouwd,

datfe van alle kanten het Water gemaklij k konnen van haar af-

wijfen , en alzo in haar natuurlijke Zwaarheid blyven , veel meer-

der Weg afleggen, als andere, die door haare platte, uitgebroo-

kene, en over *t Waterhangende Boegen, haar felve uit haar

Gewigt, cn ter fmoor, Zeilen.
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Dat fo'mmige haare Steven, voornaaralijk als fy dik is, niet <^m'

1

van ter fijden , maar van voor , en agteren Laflchen , agt ik ,
ma"'«

om dat het Lafch, vande door de banden gaande Bouten, dap-
i'"

ft

een gc"

per kan getroffen , en vaft gehegt werden , als ook om dat defe
Stucken niet foo veel Bogt, als wel anders, nodig hebben, een
goed Werk te wefen.

De Langte, of Hoogte van defe Steven, die gerekend word
vande bovekant vande Kiel, rot de boven Binnen -hoek, kan
aldus gevonden werden. Neemt voor eerft de holte van het Schip,
tot defe rekend foo veel Langte als den Overloop voor diend op
te ryfeh, om behoorlijk in 't midden te konnen uitwaterenj waar
voor datmen op yder 10 Voeten Schips langte i Duim mag ne-
men; en daar by datmen nog mag tellen de Hoogte diemen
voornemens is voor aan 't Verdek te geven. En foo de Boeg-
fpriet boven op 't Verdek fal varen , of het Schip een digte Bak
hebben, magmen na Schips Grootheit, 4, y, a 6 Voeten, na
datmen het Schip voor wil gefchikt hebben, en waar van geen <

algemeene Regulen konne gegeven werden, daar by voegen. Siet
hier een Voorbeeld, een Schip lang 100, Hol 10, 't Verdek voor
hoog 6 Voeten , de Boegfpriet fal bove varen , en 't Schip een
open Bak hebben: Vrage hoe lang fal de Voortleven wefen? Ant-
woord, 20 Voeten 7 Duimen.

i Voet Duim
;>

't Schip hol IO O ,
de Langte

Den Overloop rijft op 0--10 ^ste .

t Verdek voor hoog 6— o ven,

Voor de Boegfpriet 3- --6

De Steven lang ƒ 20— y

De dikte vande Steven is, op yder 10 Voeten , Schips Langte, w,

Dikte

1 Duim, of wat meerder, foo de Scheepen niet heel groot fijn.
e " BrMdte

De Breedte, in 't midden, is tweemaal hare Dikte, onder en bo-
ven breeder, na 't Fatfoen, en het Oog vande meefter. Sy valt
na dat het aan de Kiel, of aan haar felvs te pas. komt. Even
als de Kiel, moet fy met een Sponde wefen voorfien , wijt als

de Planken dik fijn, die daar in vaare fullen ; dog haar Diepte
een derde minder is-, en om't Slemphouts wille defe Sponde niet
te laag , wegens de Barkhouten niet te hoog , gemaakt moet wer-
den, gelijk meermaalen gebeurd is. Onder aande Voorkant fal

fy ter wederfijden, fnelheits wille, 1 a 2 Duimen, na dat dik is,

toegehakt werden; dog dit moet, na boven toe, heel weinig, of
niet met allen fijn; want te veel toegehouwen lijnde, foude het
Knie onder 't Galjoen, aande Voorkant te dun vallen,' of aan-
de Agterkant moeten hol blyven , 't geen een Misftant foude ge-
ven.

De Bogt en het vallen van defe Steven is, veeltijds, na dat het
Hout wil uitleveren, of ook na de Meefter dat goed agt. Dog
om op alderley Hoogte, en vallen, een goed Beloop van een
Steven te trecken , foo kan 't volgende Voorbeeld werden in agt

H geno*
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Ook haar

Fatfocn , en

genomen, 'k Heb dan een Steven nodig, die de Kiel A Voeten

langte aan brengen , en 20 Voeten hoogte opwerkc. Vrage hoe-

danig fal de Bogt wefen? Hier toe befchrijft eerft de Kiel A

,

B Op defe trekt regthoekig B, C, ter hoogte van 20 Voe-

ten Op defe haald C, D, voor 't vallen 12 Voeten. Trekt

nu de vallende D, E. Deeld defe in * gelijke Deelen, als in

F Trekt van daar de Regthoekige F, G. Verlengt nu C,

D tot daar fy G fnijdi Steld in 't Snypund de Pafier, en opent-

fe'tot in D, of E , en den Omtrek fal goed wefen s foo als

in 'f vervolg, by de Figuur Nummer 2, te fien is.

Wat nu wyders de Winthouwer, dc Klos boven inde Steven,

mitsgaders het Slemphout aangaat. Den Bouwmecftér fal defe,

uit de verlengde D, C> of G, F, ligtelijk na believen infchrij-

ve konnen. ,

Gefien hebbende hoe 'c fig toedraagt, als de Hoogte vande

Steven meerder dan haar vallen is-, foo moet dit Voorbeeld aan-

wvfen hoedanig datmen handelen fal, als het vallen meerder dan

de Hoogte is. 'k Heb dan een Steven wiens Hoogte 12 ,
en val-

len 18 Voeten is, vrage hoedanig fal de Bogt weien? befchnjvt

wederom de Liny A, B. Op dele trekt als vooren, de regtftan-

diee B, C, ter Hoogte van 12 Voeren. Van defe haald C.,

D, voor 't vallen 18 Voeten. Befchrijvd wyders de vallende D,

E. Defe deeld in twee gehjke Deelen, als in F. Van daar haald

de Regthoekige F, G. Verlengt eyndelijk, E, C, tot daar fy

G fnyd. Stelt in "t Snypunft de Paffer, opentfe tot in E,

D, en doet als vooren. Siet de Figuur Numero 4.

En al fchoon aan defe trek wel iets diend veranderd, foo kan

fulks op de verlengde B, C , door de PalTer, na believen, hgte-

Siet^iè^eenige Voorbeelden van Voor-Stevens , fodanig die

by verfcheide Meefters fijn gemaakt.

Voeten, Voet, Duim, 'Voet, Duim, Duim, Voeten

Voorbeel-

den van

cenige

Voor-Ste-

vent.

Eén

93
101

ij*

Schip J U
lang }

l** T

VS9
160

160
_

^77.

Bv defe Lijft kan men wel zien, dat de Proportie van alle

defe Steevens-Deelen, juift niét even ^matig tegen den an-

deren ftaan: maar als men agt geevt , dat het «nc Sch.p een

Dek heeft gehad, en 't andere met; 't eene voor hooger als tan-





Back of

Foldout

Not Imaged



B O V W-K O N S T. 59
der is geweeft/ zoo konnen deze verfchillen eenigfints vereffend

berden. Alleenlijk munt meeft uic, dat een Schip 101 Voeten
lang, een Voor -Steeven maar van 8 Duimen dik , foude ge-
had hebben; dog geloov dit abufive aangeteekend te zulle we-
zen.

Het XIII. HOOFD-D EEL
H A N D E L D

Vande Agter - SteeVtn. Derfelver Dichte Breedte , mitsga-

ders haar agter oVer VaSen. Misjlagen ontrent haare Lang-
te begaan. De waare Langte werd aangeweefen , en met

Voorbeelden beVefigd. Vande Hekbalk. Haar Langte , Dik-
te , Breedte , en Bogt. Werd ook met Voorbeelden Ver-

ligt. Van de Rondsom - Houten , gemeenlijk l^antfoen-

Houten genaamd. Haare Dikte , en Breedte Voorbeeldelijk
,

en deffelvs uitfchieten figuurlijk getoond. Vande Wrangens in

de Spiegel. Van des Spiegels Poorten. Vande Windferingen,

of Windvoerbigen. Haare Langte , Dikte , en invallen , met
Exempelen Voorgefteld. Van het opregten Vande SteeVens:

en Voor eenige Jaaren een Misflag dadr ontrent begaan.

GElijk de Voorftevén voor, zo bepaald ook de Agferfteven ag- va„d.
ter de Langte van 't Schip. Waarom den Bouwmeefter Agttr-st*'

niet onvoorfigtig fal doen, indien hy fijn Kiel niet on*
V£n '

derhande neme, immers niet deflèlvs Laiïchen inkorte,
voor en al eer hy ook fijne Stevenftucken by het werk hebbe

,

op dat hy fien mogt hoe lang defelvé fullen werke konnen. Want
op d' een Tijd de Kiel aan de Stevens, en op d' ander Tijd,
de Stevens aan de Kiel moeten Lengte byfetten, na dat fulks
aan 't Hout wil te pafle komen. J

Van derfelver. Fatfoen valt niet veel te feggen; fy mag aan de
binnekant wat hol, maar moet aan de agterkant, op dat het
Roer gemaklijk mogt drayen , Lijnregt welen.- Haar gebruik is

gelijk met de Voorftevén. Namelijk de Eynde vande Planken
te verfamen, en die in haar Sponde te fluiten; en daar en bo-
ven nog het Roer te dragen. Deflèlvs Dikte is als die. vande dun Dik.

Voorftevén, of, om't Roers wille, een weinig meerder. Langs tccnBreed
!

Scheeps een vierde Breeder dan Dik, ih de Keel vande Spie-"
1 '

gel ruim een derde Breeder dan boven : en onder fal hy op. yder
4, Voeten Stevens Langte, een Voet Breedte, of meerder ftreeks
hebben. Sy word onder de Hekbalk , aande agterkant ingefchept

,

en aldaar een vierde van haar Dikte toegehakt, en onder een ^'*t:
derde., of meerder daar van benomen. Het agter over vallen

H z van
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van defe Steven dat nu niet foo veel als voor defen is , magmen

op yder 7 Voeten Stevens Langte, 1 heele, dog voor Fluit Schev

pen een halve Voet reekenen.

Én alhoewel dit Stevens vallen weinig fchijnd, nogtans zo men

agt geevd dat de Scheepen agter gemeenlijk veel dieper dan voor

in 't Water finken, fal dit het agter overhellen dan ook merk-

lijk doen meerder fchijnen. Op dit agter nederfacken moet in

't toeleggen van de Voortleven ook agt werden gegeven, op dat-

men die aan 't boven Einde niet te Krom , en binnen de Loot-

Lijn maake, 't welk een Misftand foude geagt werden.

Mifflagcn Ontrent de Langte vande Agterfteven, heb ik, by myn Tijd,

ontrent verfcheide Mifilagen fien begaan. Eenige defelve zo kort nemen-

« fcglTnf de , datmen den Overloop , die dog in Schips midden op gege-

ve Holte moet leggen, en van daar na voor, en agteren toe,

foetelijk behoort op te rijfen, op dat het daar opvallende Wa-

ter, van alle Kanten na Schips midden mogtvloejen, en aldaar

gelooft werden, genoodfaakt is geweeft na agteren, om met het

Gefchut onder de Hekbalk , die dan ook nog van onderen iets

wierd uitgehakt, door te konnen fpeelen, fodanig meer te bui-

gen, datmen ook Spygaten in Schips Spiegel heeft moete maa-

ken. d' Oorfaak hier van was, dat den Bouwmeefter, nog op

den ouden Dag, nog op het agter necrfinken van 't Schip, ge-

meenlijk Stuurlaftigheid genaamd, genoeg had agt gegeven.

Andere, in tegendeel, door feekere, by haar ongegronde In-

beelding, die fy al in haare Jonkheid, door 't feggen van ande-

re, aangaande 't Mooy, en Leelijk, gemaakt hebben } nemen dc-

fe Steeven, byfonderlijk in Fluit-Scheepen, zo Lang, naar wel-

ke fy haare Scheepen, tegen alle Nut, en Gebruik, agter zo be-

fpottehjk Hoog doen opfpringen , dat de Overloopen , die dan

dit krom wefen eenigfints moete volgen., om by de Hekbalk,

of tc deffelvs plaats beklecdende Band te komen , tot eenig werk

te doen, by na onbruikbaar werden.

Maar gelijk de Muuren van een Huis hoog op gebouwd moete

werden, na Reden datmen de Verdiepingen hoog , en veel wil ma-

ken: zo moeten ook Schips Steevens kort of lang wefen , na

Mate 't Schip hol, de Overloopen wijd van den anderen leggen,

en veel of weinig oploopen fulleh.

De regte langte dan vande Agter - Steeven is , Vooreerft het

Un^r Stuurlaftig gaan van 't Schip, daar voor datmen op yder ?o Voe-
«ngewt-

teiJ) Schips Langte, een Voet, of wat meender magftellen. Ten
fen

'

tweeden Schips Holte onder fijn Overloop. Ten derden de Hoog-

te van 't Dek op de groote Hals , alwaar gemeenlijk defe ruiïchen

Ruimte, in driegelyke Deelen voor de Gefchut-Poorten verdeeld

werd.

Ten Vierden, zo veel als den Overloop agter behoord op te

ryfen , daar voor datmen voor yder 10 Voeten Schips Langte,

i Duimen mag reekenen, meer of minder, na believen. Te
weten, als het Schip in 't Water leid. En eindelijk de Breed-

te vande Heckbalk , alle defe getallen nu t' famen geteld ,
geven

Steevens waare Langte. By voorbeeld, een Schip lang 100, hol
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10, 't Verdek hoog 6 Voeten: Vrage wat (al de Langte vande

Agter-Steven fijn? Antwoord 19 Voeten 3 Duimen. Ziet het

Werk:

Voet, Duim.

Stuurlaftig J..O

Hol 10--0

Den Overloop rijft op i--p

De Poorten boven d' Overloop 2—0

De Poorten hoog 3—0' *

De Hekbalk breed

De Agter-Steven lang ƒ 19-3

Volgt een ander Voorbeeld. Een Schip lang 168, Hol 18 Voe»

ten 8 Duimen , 't Verdek hoog 6 Voeten $> Duimen Vrage hoe

lang fal de agter Steven fijn? Antwoord 31 Voeten 3 Duimen.

Zier het Werck:

Voet, Duim»

Stuurlaftig 3~°
Hol I8--3

De Poorten boven d' Overloop 2~9
Den Overloop rijft op *"?
De Poorten Hoog a""J

(I 3' De Hekbalk breet »--»

De Agter-Steven lang ƒ 31-3

. 3 vd .9
Siet nu cenige Voorbeelden van Agter-Stevens fodanig die bjr

verfcheide Meefters fijn aangeleid geworden. Dog de Konftlievers

moeten weten , dat ter Plaatze daar ick Nul geteickend hebben,

by de Bouwmeefters , die by my gebruikt zijn, ook geen Getal

was uitgedrukt.

De eerfte Columma wijft de Langte vande Scheepen in Voe-
ten. De tweede en derde derfclver Holheid in Voeten , en Dui-

men aan. De vierde en vijvde geevd de Langte vande Steven

,

de fefte de Dikte , de fevende de Breedte , de agtftc en ne-

f

jende de Streek, en de tiende en elvde defielvs agter over val-

cn, te kennen.

Ecu
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Steven
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De Steven

heeft

ftreek

,

DeSte.
ven
valt,

Voer,Duim.'

De Steven aldus bereid fijnde , werd, indien 't een Spiegel-
Sehip fal wefen , de Hekbalk van binnen, aan het boven eynde,
met een Swalüwltaart , voor 't oprijfen, daar in gevoegt. 't Is
een fwaar Hout;, dat agter aan 't' Schip de Wijdte , en t' fa-

men gevoegd met de Randsom - Houten, die Halv ronde gedaan-
te, by 't Water, en Spiegel genaamd., geevd. En dewijl dit
Werk', al eer 't nog met Planken' bekleed is, wel een Hek ge-
lijkt -, zo fal miflchien defe Balk daarom ook den Naam van
Hekbalk gegeven fijn. Haare Langte word alnjd' aande agter-

'&arré', ialWiaf zy- gezien word , gereekend. Wierd voor dezen
en veel korter, als lieden, wanneer men drie vierde Declen van

Schips Wijdte , tot haare Langte geevd , gemaakt. Hsqre
Breedte

j

op en neer, is met de Dikte vande Kiel gelijk, ih
derfelver Dikte, langs Seheeps , is een vijvde minder dan haare
Bïeedtejbf anders de helvt vande Voeten die 't Schip Wijdis,
ii* 'Darmen; En nog-* astièd Einden een weinig dundcr dan in

het midden. Op yder Voet die fy lang is, werd haar een "hal-

ve Duim Bogt toegevoegd. Ook diend fy, om, wegens het agter
overvallen, niet hol ,te fchynen , van boven eenigfints rond te

wefen. Aan haar onderkant werd een Sponde gehakt, zo diep,
niet alleen , dat de Spiegels Planken daar in gevoegd, en vaft

gemaakt konne werden , maar ook dat nog (Cieraads halven)
een Kant , of Lijft daar buiten komt te fteeken.

Siet hier wederom eenige Voorbeelden van Hekbalken , foda-
nig' die van verfcheide Ouder , en Jonger Meefters fijn gemaakt

De
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De eetfte Liny wij ft aan de Langte van 't Schip. De tweede

en derde defielvs Wijdte , in Voeten en Duimen. De vierde,

en vijvde de Langte vands Hekbalk, in Voeten en Duimen. De
fefte, zevende, en agtfte geevd de Breedte, Dikte, enBogt, al-

leen in Duimen, te kennen.

't Schip 't Schip

lang, wijt

,

Voeten. Voet, Duim.

17,—

9

8f — li-—
50 . , H—'0

93 — lx—'O

101 —

*

Ï4—
113 —

"

24,—

1

tii — 29—
14.4. •

—

3f—

°

*n — 38'—
ist — 26—
ifS — 36—

2

160 •

—

36—0
168 — 41—0
i;o — 39—0
*77 - 58—3

10c/ vrfib laaiib :30b

d' Hek-
balk

lang,

Voet, Duim.

d'Hek d'Hek d' Hek-
balk balk balk

breet. dik, Bogt.

—

^

14 8 — 7
14 9 — 7

.—.

14 10 — 8

17 1

1

— 9
18 12 — 10

»9 »f M 12

22 1 6 1 12

22 19 -—
• I 2

2 2 1 8 1 11

22 1 8 • 12

22 18 ÏO

24 20 — 14
O

22 18 < IO

Met
Voorbeeldt

beveiligt.

Uit defe Tafel kan men ligtelijk afnemen , wat Verandering

de Tijd , aangaande dit Scheeps - Deel , heeft konnen maajfgri.

Als ook. hoe veel d' eene Bouwmeefter van d' andere, aangannjf

de eenig Werkftuck , in gevoelen veffchillen kan. Onder alfa

de hier opgecelde Scheepen , daar van ik 'er eenige gekend , en

ook operam dedi meam , wierden die van 145 , en 168 Voeten

langte, die ook na Mate van haare Wijdte, de langfte Hekbal-

ken hadden , feer ontrent dit Deel geprefen. Dog aangaande

veele andere, de Bouwmeefters fel ve, doemaals nog in leven fijn-

de, bekende door een verkeerde Gewoonte* defe haare Hekbal-

ken al te kort, en by gevolg, haare Scheèpen agter al te nauw
gemaakt te hebben.

De Rantfoen- houten, maar ik geloov dat het Wefen moet

Rands Om-houteh , om datfe agter den Rand,, óf Kant van Ro„j"
d

m.

't Schip maaken. Of ook miflchien wél Rondsom - Houten. Houten

,

Om dat, met haar beide, agter by het Water, een halve Cir-

kel befchryven, Dog 't is evenveel alsmen maar weet wat door

de Naam beteekend werd. 'tSyn die Houten , die gefamentlijk
,

met de Hekbalk , de Spiegel Formeeren. Met verloore Lippen

werden fy, de einden vande Hekbalk, ingelaten, en d' ander Ein-

•den , op gelijke wijfe op de Steven gepaft. Inde Figura Nu-
mero ƒ werden fy mee de Letters B B aangewefen. De onder

Eynden van defe RandVOrn- houten werden wel waf hooger

of
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of laager> dog meeft al ter halver Langte vande Steven gefield,

na des Bouwmeefters goedvinden. Dog de Spiegel alte diep fijn-

de geevd gemeenlijk wanfehik , en fchijnen fulke Scheepen feer

gefanken in het 'Water te leggen. Maar voornaamlijk kan defe

Misftand gefien werden, alsmen om Wintvang voor te komen»

het Heckebord, en 't geheele Bovewerk laag maakt.

En alhoewel ik liever fag darmen de geheele Spiegel ontging

,

en al 't werk tegen de Hekbalk aanboog: nogtans dewijl ik niet

te gemoet fie dat juift alle Bouwmeefters daar in fullen over

een komen, foo fchijnd my toe datmen niet buitenfpoorig lal

loopen, alsmen voor de Diepte van des Spiegels Punct, een agt-

fte Deel minder, dan de halve Langte vande Hekbalk , neemt.

Den Omloop, of Omtrek van defe Rands Omhouten is gehee-

lijk na 't Oog vande Meefter. Dog de Hekbalk in verfcheide

Deelen, hoe kleinder hoe beeter gedeeld, en de'Linien Paralel

met de Steven doorgetrokken lijnde, men kan door de Palier,

uit een vande Pun£ten befchryven een Spiegel , rond of flauw

na begeeren. Want de Rondte uit de Hekbalk getrokken heb-

bende, men kan de Pafier op de onderfte Linien brengen, en

van daar Spiegels Keel, of Holheid befchrijven, gelijk by de

Figuur Numero 5 te fien is.

Wat wijders de Dikte vande Rantfoen-Houten aangaat, fy die-

nen twee derde vande Dikte, der Hekbalk, of anders foo dik

als de Hekbalk aan de Eynde, behalven de Sponde, is, te fijn.

Sy worden van agteren, na de Holte vande Steven, 2, 3 , of

4. Duimen rond gehouwen, aan d' Einde een weinig dunder dan

in 't midden; haare Breedte is na het Hout, dog dienendaar voor

ten minften 2 maal haare Dikte te hebben. Siet 'er hier we-

derom eenige voorbeelden van. De eerfte Columma wijft de

Iitftfgte vande Scheepen, in Voeten; de tweede, en derde, de

Dikte en Breedte vande Rantfoen Houten , in Duimen , aan. »

met toor;

beelden be-

wefen >

Een

Voeten.

80

85

93
101

113

114

3

144

160

l
l 77)

Duimen

5

8

6

7
10

SchlPl t -50 fOm-hoa- <J
Q fRands-

lang

Duimen.

15

18

18

6

1

—
10

12

12

1

1

Om hou
breed

"ii8

20

24
22

22

26

By defe Tafel kan ook ligtelijk gefien werden, dat dé Bouw-
meefters
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meefters ontrent dit Schecps - Deel , niet altcmaal eenc Hand
houden .• maar dat fig fomtijds van 't Hout datfe hebben , bedie-
nen, en haar Werk daar na fchikken moeten.

Behalven defe boven gemelde Breedte, moeten de Rantfoen- Iiaa
.

ru!E;

Houten na de voorkant , wegens het rond loopen van 't Schip,
fcl""en •

volgens defe Linien nog uitfehieten. Het Rantfoen-Hout is ge-
deeld in vyv gelijke Deelen; het cerfte Deel komt op de Hek-
balk , cn het laatfte in Spiegels Keel te vallen. Ziec op Figura W.
Na defe Linien de Stevemal gefet , van agteren op de Rand-

löen-Houten geleid , en daar na gehackt , {al weinig verfchee-

len.

De Wrangens die inde Spiegel geplaatft, met een Swaluwftaart v«ids
indeRandfoen Houten gevoegd, en om d' Agterfteven , ter Diep- Z™ig"l.
tc vande Binnefponde, ingehakt werden, nemen gemeenlijk drie ge-

vierde Deelen vande Hekbalks Dikte op Steven aan , de Eynde
een weinig vermindert. Haare Wijdte van den anderen is, met sje&i'
de Wrangens op de Kiel gelijk. De bovenfte moet op de Hoog- Poorten,

te vande Gefchut-Poorten , welkers Hoogte, na voorgaande Lee-
ringe, uit de Verdeelinge van 't Verdeks Hoogte, by de grootc
Maft, gehaald werd, uit de onderkant vande Hekbalk leggen.
Defe Poorten fijn, de Sponde vande Hekbalk daar by gereekend,
ontrenr vierkant: en ftaan gemeenlijk, foo wijd defelve lijn, uit
de buitekanten van de Steven. De Tuimelaars fijn dik dc helft
vande Steven: haar Breedte wijft fig felven aan: moeten met
Lippen op de Hekbalk, en Wrangen gevoegt, en aldaar valt ge-
maakt werden. Het Broekftuk werd ook met een Haak, of hal-
ve Swaluwftaart de Rantfoen-Houten ingelaten. Deflelfs Dikte
is, uit de Zwaarheid des Werks, ligtelijk te kennen. Alles met
Bouten , en Spykers , zoo inde Steeven , als in de Rands om-
Houten wel geflooten, na eifch van 't Werk.
De Windveringen , of Feringen , of mifichien Windvoeringen, Vande

zo genaamd om dat veel Wind dragen of voeren moeten , die windferm;

het Hek nog ter neder leggende , daar op gepaft werden , en ag-
ga,,

ter Schips Hoogte geven, fijn in Langtc, met de Agter-Steven
ontrent gelijk. Vallen, op yder Voet Hoogte

,
gemeenlijk * Dui-

men Scheepwaard in , meerder; dog Ruimtens halven meeft min-
der, na believen. Haare Dikte, langs Scheeps, is de halve Dikte Haar*

vande Steven, dwers Scheeps, breeder, na den eifch. Dikt
6*'

Volgen hier van eenige Voorbeelden, fodanig die by verfchei-
dc Meefters zijn ter neder gefield. De eerfte Liny wijft de
Langte vande Hekbalk ; de tweede de Hoogte vande Windfe-
ringen boven de Steven -, cn de derde derfelver Wijdte, aan
de bove Einden, aan.

De
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De Stevens dus verre gevordert, fijn bequaam om op, en aan

de Kiel gevoegd te werden. Waar toe datmen , in ligt Vaartuig,

een gemeene Wervbok kan gebruiken. Maar tot groote Schee-

pen dientmen een Bok van twee, 7, 10, of 14. Palmen, ja oak

wel van twee ftuk Houten , na dat het werk fwaar is , op te reg-

ten. Die daar na dan ook tot het Maft-werk te pas fulle komen.

De Voorfteven , om dat aan de Kiel moet gelaft , en door defel-

ve Schips langte niet heel wel kan bepaalt werden , diend dc

v™ het voorrang te hebben. Welke in 't Loot gefteld , en met wederfijdfe

opregtcn Steve - Schooren wel verforgd fijnde , werd den Bockj indien

st'ewns, heel fwaar is, en met groote moeite moet opgerigt werden, at

ftaande, over met Roec befmeerde, en door Ribbens wel beforgdc

Planken, met Talijs na agteren toe gebragt. Wel toefiende dool

Contra Talijs, dat niet te veel voort fchiete , en ook door Tui-

touwen , dat niet te veel op d' een of d' ander zyde over-

hellen mogte- Voorts moet hy onder door Touwerck , op

dat niet ergens heen Spatte, wel bewoelt, en verforgt werden,

en alfoo de Steven, met het ganfche Agterwerk aangrypen, en

op de Kiel brengen i alwaar her, foo veel voor, of agtenvaarts

gebragt fijnde, als Schips Langre vereyft, van vooren met Bouts

en Spykers, en van agteren door Stevens en Spiegels Schooren

,

vaft, en, na de Lood-Lijn gefteld werd.

Den Bok aldus fijn werk verrigt hebbende, magmen die van

vooren tegen de Hekbalk aan ftrijken, de Beenen onder uicloc-

ken, en alfoo eyndelijk de Top eynden , door een Taly, by

de Hoeken vande Hekbalk laten neder facken.

«n voor Over eeni ge Jaaren , • defen aangaande, een groote Mifflag, on-
eenige jaa-

t^nt jjgg n0cabil Schip begaan is.

™?sü"g
n

De, Agcerfteven, met fijn Spiegel dan gebragt in ftaat, als

d3ar

tt>"
w,y 4< ^aar gelaCen hebben* was men befig met den Bock

gaan'
'~

ter neder te ftrijken. Naayde ten dien eynde het Gijn boven

om de Steven, en Hekbalk vaft, lieten den Bok alfoo daar door

fagjes voor over dalen: dog defelve ontrent den hoek van 47
Graden, en daar over komende, begon foo fwaar, en dapper

treckende te werden , dat, de Hieling - klamp deed breeken, Ste-

vens Hiel vande Kiel oprijfen, over haar Tee voor over tui-

melen , Hekbalk , en Wrangens ter weder fijden vande Kiel aan

Splinters nederftorten. 't Geen , behalven vande fchade, by de

quaad-

SCHEEPS-
Voet, Duim. Voet, Duim. Voet, Duim.

r^K^-\ r^A-o rro^-,
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quaadwillige ook Oorfaak van veel fpottens was. De Voor-Ste-
ven door een Slemp, of Sleephout, en Agter -Steven door een
Knie aan de Kiel geflooten fijnde , hebben 3 a 4 voorname
Scheeps-Deelen haar befcheid bekomen. En diend overfulks de
Sorge daar van, door Stevens-Bier, of Wijn, volgens oud, cn
hedendaags Gebruik, eens helder afgefpoelt te werden.

I

Ifet XIV. HOOFD-<DEEL
H A N D E 1 D

Vande Zandjlrook.cn. Haare Dikte , als ook de Dikte Vande

ganjche Scheeps-huid. Na wat Maat fommige Zantjlroo-

ken hebben uitgevallen. Vande Middel - Spanten
) waar, en

hoe wyd Van den anderen dienen te Jlaan. Vande Wijdheid

Van het Vlak
,

by 't gemeen 't Schips Bodem genaamd. Van
het inVaïïen , en Verkeeren Vande Scheerjiutten in 't Schips

midden. Vande Stellinge
, of Steigeringe rondom 't Schip.

' Vande Scbeerjlrooken
, hoedanig fy Wyd uitgebogen werden.

Eenige Aanmerkingen daar ontrent. Hoe Veel de Scheer'

Strooken gemeenlijk wel Voor , en agter opryfen. Haare
Rondte , en Swangte. Beide met Voorbeelden getoond. En
werden deefe Scbeerjlrooken by de Scheeps - Bouwmecjlers

fomtyds ook wel bewaard , om aan haar Volgende Scheepen

weder Dienjl te konnen doen.

IN
't voorgaande Hoofd-deel de Kiel op ftapels geleid, cn Ste- v.mfc

vens daar opgerigt hebbende, vereift d' order de Sand of Saad-
jj£

,ndftro>**

firooken , om dat gelijk als het Saad en begmfel van alle

1 andere Strooken, of Planken fijn, daar aan te paffen, 't Syn
*

d* eerfte Flanken aan 't Schip, en de naafte aan de Kiel, en Ste-
vens, in welkers hier voorgemelde Spondeus fy ook met haar
eèn Kant , op defe vvijfe werden ingevoegd. Men fchrapt met de
Paffer Strooks Buitekant ter' voeging, eenparig af, en men field
de Steek ergens neder } vervolgens bereidmen fig een plat Spaan-
tje, ter langte van een Voet, of meer, hier in fiiijdmeH ter eer
ner zyde een Kerv, en fchuivd het dan binnewaarts langs de
Santflrook tot tegen de Sponde aan, als wanneer een Faflèrfteek,
onder de gegeve kerv, op de Strook , gefield werd. Naderhand
de Strook afgenomen fijnde, men leid het Spaantje in voor-
gaande Order, en de bewaarde Pafièrs Wijdte opwaarts afgefteken
fijnde, komt wel te voegen. En kan ook alfoo met alle Hout,
dat wegens deflèlvs Plaats , voor de Paflèr onraakbaar is, gehan-
deld werden. Dog daar Knie, of Steven dit gebruik beletten,
mag op eenige plaatfen, door den Beitel, de van buiten gege-

I » ven
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vcn Schrap, tia Spondens roying doorgeftoken ,
en dan met de

Lyn van d' een, tot d' ander Plaats öc-orgeflagen werden.

Zv nemen (Zeillagies wille) een ganfch omgedrayde Figuur

aan, ftaan met haar eene kant aan de Agter-Stcven lootregt over*

étndc, en worden in Schips midden byna Waterpas, of fodamg

dat met haar buitekanteh, en Kiels Binnefponde , een regte Liny

maken, neergebogen. Voorwaarts gaande, ryfen fy weder veel,

of weinig op, na Mate dat de Voor -Steven veel, of weinig

komt te vallen. Haare Dikte is met de overige Huid van

't Schip gelijk , en behoord te wefen als dit volgende Cijfter

Getal aanwijft:

r 40 1—-1 60 \ — b
}

i 6o\~— I
801 — hi

Een
.

|
80 1 óioo[. Voeten

>;>3 !

ïng^ * 00
r
Tot

(
1 20&en

S 3
«

^

Duimen -

van I 1 20
| — |t40<- Huid, (4 l

|
140 |
—

|
160 Nik

.| 4*/

K
(6oj— j 170L —- j

Defièlvs Breedte is fomtijds 18, 10, of iz Duimen, na dat

de Planken konnen uitwerken. Voorfigtig falmen doen, indien

men defe Santftrookcn voor, of agter nier te veel unbreeke, or

te vlak uitbuige; want te wijd uitgebogen fijnde, men vind iig

eenoodfaakt daar over in te Timmeren , 't geen een groote Mis-

ftand foude geven; maarte fteil ftaande kan 't ligtehjk gebeterd

^SteThier eenige voorbeelden, hoedanig verfcheide Santftroo-

ken, zo agter, als voor, hebben uitgevallen. Een Hoeker, lang

80 Voeten, de Santftrook viel. uit op het Agterlpanc, of anders 1$

Voeten 6 Duimen uit de Hieling , na defe , en voor op de

Knoop Vande Steven, die dan ook 14 Voeten voor over viel,

4 na die Liny: als in den Figura B te fien is^

«uitv.1- Een Fluitfchip lang 14.0 Voeten, het Agterfpatit ftond 20

ten - Voeren $> Duimen uit de Hieling, de Santftrook viél aldaar uit,

na defe, en voor op 't Agterlas vande Steven, die dan ook 22

Voeten voor over viel na die Liriy , als by Figura C vertoond

*Em Spiegel -Schip Lang 14.7 Voeten , het agterfte Spant

ftaat uit de Hieling 21 Voeten, 8 Duimen, de Zantftrook valt

aldaar, na defe, en voor op het agter Lafch vande Voor-Steven,

die dan 28 Voeten voor over hing, na die Liny uit, als by Fi-

^EeT' Schip lang Voeten, de Zantftrook viel 11 Voeten,

uit de Hieling te meeten, na defe Liny, over de Kiel int, ge-

lijk by E eefien werd.

De Zandftrooken van een Haring -Schip vielen op de Voor,

v.nde énAgter-Spanten zodanig uit: als in Figura F vertoond werd.

3paBten i» Dt Spanten, Uit, of Om-Spanfels, fijn een Vergadering, of
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t' Samenvoeginge van Houten, die met haar »jv, of zevenen }

benevens de daar omgebooge Centen , 't Schip , in Hoogte én

Breedte: maar niet in Langte, gelijk als uitfpannen , en aldaar,

op die wyfe, deflelvs Omtrek, en Fatfoen, geven.

De twee middelfte die malkander in alle Deelen gelijk fijn
>M .

v™d«

Worden ontrent het midden van 't Schip , na dat de Scheepen spanten,

lang lijn , fomtijds f, <S , 8, io, of 12 Voeten vanden anderen ge-

field , en Middelfpanten genaamd. Agt moetmen geven , dat-

men in die te plaatfen , geen Diforder aan de andere Vv rangéh , of

Leggers Op de Kiel, toebrenge; maar die fodanig fchikken, dat,

de daar tuflehen in leggende, ook haar behoorlijke Ruimte heb-

ben. Dit Deel, tuffchen defe Spanten in, is het eenigfte, van

't geheele Schip, dat met fig felven gelijk is ; alle andere, van

Deel tot Deel, een andere Figuur aannemen.

De regte Stantplaats van 't agterfte Middelfpant werd , ( na Haa™

't Oordeel van veele Bouwmeefters) aldus gevonden. Neemt de
mcf<M'

helft van Voorftevens vallen , defe addeert tot Schips geheele Lang-

te, d'Uitkomft gehalveert fijnde, foo wijd het overige ons de

Voeten aan, die 't agterfte Middelfpant uit de Agter -Steven

moet ftaan. By Voorbeeld: een Schip lang 158 Voeten, de Voor-

Seven valt 32 Voeten: Vrage waar fal de Plaats van 't gemel-

de Spant, wefen? Antwoord: 87 Voeten uit Schips Langte van

agteren. Siet het Werk: A

Ol -- •
. .

' _ . 1 ; f fobmH rwod 'sLar.A
*5° werklljk

I 6 irertoond

,

_i74_

Wijders, Kiels overige Langte , tuflehen dit agterfte Spant, enh<M Wi)<»

en het Bityielafch vande Voor-Steven in 4. gelijke Deelen ge- diev»n

deeld , een derfelver fal de Wijdte tuflehen 't een , en 't ander mo«*JJ
der

Spant wefen: een weinig min of meer, na 't. fig met dc Leg-, han-

gers fchicken wil. Wat Figuur dele Spanten moeten aannemen'

hangt ten grooten Deele van Schips Wijdte, en Hojtc , voorts

van 't Oog, en Oordeel des Bouwmeefters af. Dog
;
de ondiep-

heid onfer Zeegaten is dikmaals d' Oorfaak dat hy defen aan-

gaande, niet kan betragten, 't geen hy anderfints wel verftaan

foude beft te wefen.

Sommige fijn van gevoelen, dat het Vlak foo wijd , als de Vands
Hekbalk is, behoord te wefen. Dog defe hedendaags drie vier- wijdte van

de Deelen, en meerder, van Schips Wijdte, lang fijnde, foude
tVlak>

het Vlak , na defen Regel , immers in
,

Oorlog , of andere ter

fnelle Vaart gefchikte Scheepen, al te wijd vallen.

Ook kan ik' niet fien wat Gemeenfchap de Hekbalk met 't Schips

Vlak fou hebben; dewijljiet Vlak, al vande Kiel af, begind op
te ryfen., en dan in de Kimmen ook al zagt en eenparig om-
gaat; fulks datmen niet wel fou konnen feggen , waar 't Vlak

begin of Einde foude nemen. Dog in Hollands Noorder-kwar-

I 3 ticr »
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tier , alwaar me# nog gewoon is 't Schips onderfte Fatfoen ,

niet door Centen, gelijk aan de Maaskant, maar door de Plan-

ken felve, die om *t Schip vaaren fullen, te geven, en by haar

Eoejen genaamd werd , heb ik gefien dat by fommige Meefters

nog Scheepen werden gebouwd, die, in 't op, of omgaan van

de Kimmen, een Plank hebben, die al dapper over d' andere

Planken inkomt, en aldaar een Kimmende Naad geevd. Sulks

dat het Vlak, hier door vande Kimmen, fchijnd onderfcheiden

Dog dele Mode heeft aan de Maaskant, daar de Kimmens,

met het Vlak eenpaarig omgaan , geen ingang , 'c geen beft agte.

Onfe Bouwmeefters defe Middelipanten gemeenlijk uit een reg-

ten Hoek, ofWinkelhaak formeeren. Daar in fy dan de Leggers,

Oplangen , en Stutten fodanig binnewaarts belchrijven als goed

vinden. Gelijk als by de Figura G gefien kan werden. Dog

tot beter Verftand fal ik hier een a twee Voorbeelden van Span-

ten ter nederftellen, fodanig die by verfcheide Bouwmeefters fijn

aangeleid geworden.
Voeten, Duimen.

Een Schip, lang 154, wijd 38 Voeten, hol - 17»-

}

't Middelfpant was binnen de Winkel-

haak , op 11 Voeten Waterpas , uit de

Middelfchrap vande Kiel gemeeten -* — *- o--*}

Inde Kimmen - 3"* 1

Aande boven Einden vande Stutten -- ~ 4.-- 10

En op i<S Voeten Holheid, uit de Kiel»

had het Spant fijn volkomen Wijdte.

Een ander.
Voeten, Duimen.

Een Schip, lang ijf, wijd 56 Voeten, hol - 17 --o

't Middelfpant was binnen de Winkel-

haak , op 17 Duimen Holte, uit de Kiel, <

regt op en neder - - 3--0

In de Kimmen 3 --*

Op de boven Einden vande Stutten -- -- +--0

Had op 17 Voeten Holte fijn volkomen

Wijdheid.

Een ander.
Cc eten, Duimen,

Een Fluit- Schip, lang 140, wijd 34 Voet,

3 Duirrien, hol — 14-- tf

't Middelfpant was binnen dë Winkel-

kelhaak , óp 10 Voeten ,
Waterpas uit

de Middelfchrap vande Kiel _ - — o--a«

Inde Kimmen _ - — — — /

Op y Voeten Hoogte , regt op en neder uit de

Kiel — — — °-3«

Op de boven eynden vande Stutten —. — 3 - -o

De volkomen Wijdte was op — — — a — 6
Een
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•éi na Een ander.

Voeten, Duimen.

)y,n

-T5

Een Spiegel-Schip lang 8? , wijd li, hol n,
Voorfcheens 4 Voeten , ert 1 Duim

,

't Middelfpant was inde Kimmen inge-

nomen — •
1 ». — 2-° 4,'

Op 't boven Einde vande Stutten '• 2--0
ttt%aa9]pA po 3£;L v,t , ipwol u. .V s «istTÏ-.v- o^fo&Ci ztrMaitZ mvJts *3

,.
1

V tt t .
Voeten, Duimen,

ten Hoeker -Schip lang 72 , wijd 18, hol
10 Voeten, 't Middelfpant was binnen

• de Winkelhaak, op de Kimmen — — — ,»w- »
Op de Einde vande Oplangen — r-**'
En 't Schip had lijn wijdte op _ 8--0

Defe Spanten haar Plaats genomen hebbende, vind fig het Vaa
Volk befig met, rer wederfijden van de Kiel, op Schips Wijdte

'
tS^P'

de Stellingen, of Steigeringe te maken. De Stelling- (taken, die
Stellinge '

na Schips Grootheit korter of langer moete vvefen, mogen langs
Scheeps 6 Voeten vanden anderen ftaan , en dienen ook dwers-
fcheeps, om bequaamhjk te konnen booren , en Bouten inflaen,
na de Swaarheit van 't Werk , 4 , 5, of ook 6 Voeten wijd tc
wefen : onder fcherp gehakt , en door de hier voorgenoemde
Wervpaalep* Plaats voor haar, in d'Aarde, gemaakt fijnde, wer-
den door de Saairangen aangegrepen, en met Geweld daar in
gedreven. Wijders door fterke Touwen, de Jocken ter geftelder
Hoogte, en Schips Beloop, aan gegord, en Balkplanken daar
op gevoerd , is 't van des Bouw - meefters werek de Scheer-
ftrpoken aan te brengen, 't Syn Planken, breed 8, 10, of 12
Duimen, en 2 a3 Duimen dik, gaande in 't midden op de Holte
van Schips onderöe Uitwatering , van vooren tot agteren, ter
wederfyden buitenom het Schip, gevende het felve aldaar fijnen
Omtrek. De Middellijn j sdie van d' eene tot d' ander Steven
werd gefpannen

, is het Rigtfnoer. waar na fy ter wederfyden,
evenwydig uitgebogen, en op de Schoorbalken , '.c ;fijn Mafthou-
ten welkers

.eene Eynde yan binnen tegen de Stevens, en ande-
re Einden aan de S wiepingen vande Middelfpanten gehegt fijn,
door Sparren en Latten vaft gekneveld werden.
Sommige Bouwmeefters, door een verkeerde Waan van 't moy,

defe Strook voor, en in Fluitfcheepen ook agter, foo befpotte-
lijk rond uitbuigen, dat naderhand de Barkhouten, en Planken,
opdefegroote Bogt, in 't aanbrengen, altemaal moeten breeken,
en tot fchande werden. Ja worden fomtijds op de Boegen wel« i+j 16, of meer Duimen buiten de Cirkel gefield: gelijk
felvcr ontrent de alfulke ben befig geweeft.
En of wel het Nut , en de daar uitvolgende Reden ons lee-

ren niet buiten de Kring te loopen, nogtans dc aldvvingende ge-

, woont«
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Vsoie woonte heeft gewild, dat alle Scheeps ftutten, van vooren tof

schcerftro. apteren , alhoewel met veel Houtfpilling verzeld , op haar bo-
kcn

' ven Eynde, voor 't gefigt een regte Liny foude vertoonen.

hoedanig ,

£ y/clk Schips Boegen , maar langfaam, en eenparig omgaande,

Wa' fwaarlijk foude wille toelaten, of de Oorftutten moften verre

van dc Voor -Steven blyven, 't geen men meend een Misftand

foude geven.

Eneeni- Edog wat kan redelyker wefen, als dat de mindere, de meer-

geA.n feïen Scheeps Deelen volgen? Wat foeter, als dat de Regelingen

AmoJT boven aan de Stutten eenigfints den Omloop vandc Barkhouten

crent. vertoonen ? Waarom dog de Oor , en andere Stutten , tegen

Houts Natuur, zo veel uitgebogen? Is 'top dat het Schip boven

wijd, en ontfaglijk mogt wefen? men foude immers de Stutten,

boven de Barkhouten , regt , of anders fagt en eenparig laten op-

fchieten, en op defe wijle foo veel Wijdte, alsmen nodig had,

of begerig was, bekomen konnen.

Even ongerijmd komt my ook dat agter rond uitbuigen van-

de kromloopende Fluitfcheepen te binnen. Want indienmen de

Scheepen agter wijd wil hebben, waarom gebruiktmen dan, niet

liever een Hekbalk, als datmen de Barkhouten, en Planken, op

de Boege tot fchande brande, en egter die nog in 't aanvoegen

doet in Stucken breeken? Of is 't om de Spiegel te ontgaan?

Waarom dan niet dc Engelfche ge volgt-, die de Planken van

«Schips Huid aan de Hekbalk hegten ? Of vallen de Spiegel-Sche-

pen agter alte wijd? Waarom maaktmen dan de Hekbalk niet

korter ; en laatmen de Windveringen meerder invallen ? En waar-

om dog wilmen dan de Fluiten foo wijd hebben? Anders als om

datmen de Ruimte wel nodig heeft.

In 't kott gefcid, 'k heb nog noit ecnige gegronde Reden ge-

hoord, waarom datmen liever een Fluit, dan een Spiegel-Schip

behoord te maaken.

Dog het fchijnd dat de Bouwmeefters het een Eer agten , als fy

met veel Arbeids, en Houts koften, eenige onnutte, fo niet

fchadelijke drayen, aan 't Schip, weten te geven.

Ho* vcd Defe Scheerftrook werd gemeenlijk op hej voorftc Middel-

i« schew fpant , met de Bovekant, na Schips Holte, of alderlaagft gefet,

nrouke
°n en rijft na vooren toe , op yder 6 Voeten Schips Langte een

,

ipaop™ en naagterentoe, 5 Duimen op. Siet hier van eenige Voorbeelden,

toofto. dewelke, alhoewel fy miflehien , om verfcheide , en ons onbe-

kende Redenen, niet alle volkomen met defen Regel overeenko-

men, egter daar om heen fullen fwieren. De eerfte Liny wijft dc

Langte vande Scheepen, in Voeten; de tweede, het voor op-

loopen vande Strook in Duimen; en de derde, het agter opryfen

in Voeten, cn Duimen, aan.

't Schip
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fin'AQ narom bric i

Voeten,

f 85

I

85

90

93
113

73

Voeten, Voet. Duimen.

1 5—0

7—0
6^6

De
Strook

1

1

9

16 „
,8| E 9—0

'tSchip V^Npringt J ^feU
lang ? 144

N
°^L°

P
1 2^ f _ fl 1—

o

•0 3ÖJ ( « nitV \'Ü

?'44
*54

160

P 8^J

; 5

24
2Q

2271 — I

l 12 / J

io_8
II ,0

10 9
2—6
4—6

Om dat yder Soort van Scheepen fyn byzondere Zwier heeft,
zoo agtmen dat 't Agter-oploopen van Fluit - Scheepen meer-
der , dan Fregatten moet wefen. De Reden waarom defe Stroo-
Henven , by gevolg, ook de Barkhouten agter zoo veel, en
vööt^izoo weinig , werden opgefet , is, om dat de Scheepen,
zeillagies wille, agter veel^ dieper dan voor, in 't Water moeten
treden

, 't geen dan de Barkhouten agter doet daalen , en voor
opryfen. Zulks dat defe Barkhouten voor , en agter , even hoog
uit ,'t , Water leggende, een goed Gefigt zal geven-, want Schipa
Foftuirüg daar boven komende, doet het agrer Kafteel zwierig
genoeg

1

fchynen. Indien wy dan alleen het Nut vande Schee-
per)', en niet een ingebeeld Mooy , in 't Oog hadden, wy lou-
deirt de Överloopen , na voorgaande Leeringe, agter, en voor, be-
hoorlijk doen opryfen, en haten die vande Barkhouten fodanig
gevolgt worden, dat niet buiten, of boven de Kragt van 't Schip
kwame te leggen, of, om de Gefchuts-Poorten wille, door mid-
den moften gehakt werden. >

De Figuur die defe Scheerftrook voor, en in Fluit- Scheepen
ook agter moet aanneemen, is by na met de Linien gelijk, die
by de Letter G gefien werden.

*lre!S'
-

'slö3rfaj)' ïdiii'jri 100b f
:

b .161 ±^hcv v .li, ...ci. •,,}' „,
Een ander.

DeBogt die opwaards loopt, by de Konftkundigen gemeen-
lijk Rondte, die neenvaards gaat, Zwangte genaamd werd. Niet
wel is eenige. Regel daar van te geven, 't komt meeft op d' On-
dervinding

, en Oog vande Meefter aan. Na Mate de Steven veel
valt, de Boegen grov fijn, of over 't Water hangen, moet de
Rondte meer of minder wefen. Sy moet in Zwangte veranderen,
ter plaatfe daar 't Schip fig op Zyde begint te vettoonen.
En dewijl defe Bogten, by loutere Giifing , fwaarlijk te treffen'

fijn , foo vinde ik feer ample Aanteekeningen , by verfcheide
Bouwmeefters defen aangaande gedaan. Waar van hier eenige

K fa l
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fal ter neder ftellen, miflehien of nog iemand mogten Dienft

'

doen
DrfliuCr lao" -.ncoaoV

_
H"re

Daar is dan een Schip, hng §o, wijd 18, hol 7 Voeten. Dc

sw"ng.=
tn

Strook is gereed -gemaakt door een Ry van 10 Voeren, ep had

op de eerfte Ry rondte van a , tot b. De halve Ry van a, tot c.

De tweede Ry Svvangte van a, tot d. De halve Ry van a, tot

e, en foo voorts de geheele zyde van 't Schip langs. Ziet op.

Figura I- **wZ .

o-— ; | * ïanhqi;
r

- 1/ qj,|j^
'

o— 1 i"l
,

." Een- 4nVteFr '

!
.
> 1 \ mal

Een Schip lang 93, wijd 21, hol 7 Voeten 6 Duimen. De

Strook is reed gemaakt met een Ry van 12 Voeten, d' Lertte

Ry heeft Rondte van a tot b. De halve Ry van a, tot c. De

tweede Ry van a, tot d. Zwangte. De halve Ry van a, tot e.

En foo voort Schips zyde langs. Ziet op Figura K.

Een ande.r^
t

- • ( O
Een Schip lang 113, wijd 24, hol 9 Voeten. De Strook is

bereid door een Ry van 9 Voeten. De eerfte .Ry heefc Rond-

te van a tot b. De halve Ry van a tot c. De tweede yan a

tot d. De halve Ry van a tot e Zwangte. En foo vervolgens.

Ziet by de Letter L,
«oor nu* rralseL 130b -i3isc nomorljbcfl ab nsb kxj? 7'

, n-iban

s ,r! - 10 Een. mtdörv*
rd •'» '> jp.b*?;'.: S .n-d^qo

Een Schip lang nf, wijd 32. ha! 13 Voeten, dc Strook be.

, reid door een Ry van 12 Voeten. De eerfte Ry heeft Rondte

van a tot b. De halve Ry , van a tot c. De tweede Ry van

a tot d Zwangte. De halve Ry van a tot e. De derde Ry
van a tot f. En foo voorts eenparig. Ziet by M.

Een ander.

,„. Een Schip lang 15+, wijd $8, hol 17 Voeten, 3 Duimen,

fchcide De Strook reed gemaakt met een Ry van 1 2 Voeten. De eerüe

,oorbeci- R Rondte van a tot b. De halve Ry andermaal van a tot b.S De tweede Ry van a tot c. De halve Ry van a tot d Zwang-

te. En dan voorts van a tot e , door Schips geheele Zyde.

Ziet by N.

Een ander.

Een Schip lang 158, wijd 36» hol 16 Voeten, de Strook ge-

reed gemaakt dooreen Ry van 12 Voeten. De eerfte Ry heeft

Rondte van a tot b. De halve Ry van a tot c. De tweede Ry

van a tot d. De halve Ry van a tot e Zwangte. De derde Ry

van a tot f Zwangte. En foo voorts over al. En een Schip

van 160 Voeten , quam met defe Strook by na over een. /-iet

b
* °' Een
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Een ander

Een Fluit-Schip, lang 104, wijd 34 Voeten, 6 Duimen , hol
14 Voeten, 6 Duimen , de Strooken, voor en agter, fijn gereed
gemaakt met een Ry van 11 Voeten. De eerfte Ry, vande voor-
Strook, had Rondte van a tot b. De halve Ry van a tot c. De
tweede Ry van a tot d. De halve Ry van a tot e Zwangte.
De derde Ry van a tot f. Al de andere Ryen van a tot g
Zwangte. Ziet by P.

De eerfte Ry, vande Agter-Strook , had Rondte van a tot b.

De tweede Ry had wederom van a tot b Zwangte. De halve
Ry van a tot d Zwangte.

, De derde Ry van a tot e Zwangte.
En lbo voorts, als by

Een ander.

Een Koopvaardy-Hoeker
, lang 80, wijd 20, hol 11 Voeten.

Nota , de Scheerftrook van een Hoeker word gemeenlijk voor,
cn agter, foo hoog gefield, dat de Boegen niet meer uit, maar
inbreeken,- waarom ook defe Strook van 't begin af, Zwangte
heeft. Door Zwangte verfta ik, als de Steeken op de Einden
der Ry, en door Rondte, als die op 't midden vallen; alhoe-
wel fommige de Bogt, die opwaarts gaat, altijd Zwangte , en
die nederwaarts gaat , Zeeg noemen- Dc Voor - Strook defes
Schips dan, reed gemaakt door een Ry van 10 Voeten, zo had dc
eerfte Ry Zwangte van a tot b. De halve Ry van a tot c, en
ZO .

voorts. De Agterftrook , de eerfte Ry van a tot d. De
halve Ry van a tot e, en foo met d' andere. Sier by R. 1

Merkt, wanneer zegge, dus of zo veel Swangte, dat ik daar door
veïftaa , de Ry op yder Einde foo veel afgeweeken te hebben

;

en by gevolg dat de Steek aldaar foo groot geweeft is. Want
anderfints de Ry met het een Eynde aanfettende, fcude het
ander Eynde dubbeld afwijken , 't geen buiten ufo , of gebruik
foudc fijn.

Dc groote verandering, die wy hier ontrent de Scheerftrooken
gewaar worden, Hangd, gelijk nogmaal gezeid is , niet zo feer

van het veel, of weinig oploopen der. Scheepen» als wel voor
naamlijk van 't Fatfoen der Boegen, af.

Meefters, gewoon daaglijks Scheepen te bouwen, defe Scheer- Eenigeajt

ftrooken wel gemeenlijk bewaaren , om defelve in 't volgen- ™
a

"
r

kinga

de, rde naaft daar by overeenkomende Scheepen wederom toe te ucnu"'
paften. Anderfints, heb ik wel fien gebeuren , datmen defe Stroo-
ien ligtelijk, (gehjkmen feid) in d' afch kon branden, en bui-
gen. Waarom fommige ook. niet onvoorfigtig doen, dewelke, er-
gens, een Schip, ten naaften by met 't geen fy voorhanden heb-
ben, gelijk fiendc, de Rye eens om de Boegen fpannen,en fien
wat Swier die komt te neemen , waar na fig eenigfints dan re-
guleren konnen.

K 2 Het
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Vande
Voor

Het XV. HO O FD -DEEL

H A N D E L D

Fande Foor , en Agter - Spanten. Benige aanmerkingen daar

ontrent. Fande Centen. Fande Inhonten in 't gemeen. Fan

de Leggers , of Floerhouten. Fande Oplangen. Fande

«Buikftukken. . Fande Stutten , en eindlyk een generale aan-

merking Van 't geene -ontrent bet .aanvoegen Van alle Hout

moet waargenomen werden.

DE Middelfpanten aldus ter behoorlijker plaatfe gefteld , de

Scheer-Strooken na behooren daar Omgefpannen, ismen,

aan de Maaskant, gewoon nog een Voor, en ook Agter-

fpant op te regten: cn word het voorfte gemeenlijk op

'I Lafch van Kiel en Steven geplaafft. Dog "t Agterfte meer of

min van agteren gevoegt, fodanig defielfs Fatfoen komt te ver-

eyfehen: Hoeveel of weinig ook aan den behoorlijken Dray

en het Fatfoen defer twee Spanten gelegen is, lullen de Konft-

kundigen, die hier ontrent fijn befig geweeft, aldefbeft weten kon-

nen. Want nademaal fy Schips ^langte (gelijk als) in Balans

moeten houden, foo fal 't Schip, een van beide te Groot, of

te Klein fijnde, voor of agter te diep in 'c Water finken, en

fulks aan 't Fatfoen een groote misftand, en ontrent de Zeilla-

gie een Onbedrevenheid konnen oorfaaken.

Meermaalen is 't gebeurd dat dit Agterfpant te groot of te ly-

vig fijnde, men het Schip, om bedreven te fijn, agter met genoeg

by fijn Lalt konde brengen. .
Of ook aan d' ander zyde te klein ,

of te maner fijnde, 'ilgter foo diep in 't Water zonk, dat Over-

loopen een Barkhouten by na agter moften afwateren, gelijk hier

voor ook gefeid is.

NöTt 'heb ik konnen merken dat onfe Bouw meeltere eenige

gewifle, of vaftgaande Regulen ontrent het formeeren deler Span-

ten hadde. Waarom fommige, in plaats van Spanten, ook, om

feeker te- fijn, wel Planken gebruikten, die fy dan fodanig veel

of wemié' uk-hakten , als den goeden Omtrek der Centen fcheen

te verey&hen,- waar na fy dan Vervolgens haare Mallen, en Span-

ten rietéde

'

:
•

fcni« -Waarom ik den Bóuwmeëfters,. met alle Nearigheid, in; .beden,

«nmer
g

ken vVrl géven , of , om defe Voor, ' en •Agtetfpantcn ,
ook jnet

d»fom- tenigeélvv&heid ie Fatfoenen j Wt-wel ondiênfhg loude vreien,

Z° tón een Cent uifiïe Keel vande Spiegel ,
tot het Middel-

fpant, en van daar .
weder tot de Voorfteeven, ter Hoogte daar

de Rondheid, van Schips Boegen, haar begin neemt, quam tefpan-

nen ; of foo 't Schip een zeer kromme en vallende Steven neett,

zoo zoude het Voor onnodig fijn: en defelve na mate datmen

.
t Schip
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t Schip meerder of minder laft dragende , begeerde te hebben , zo

veel of weinig neder te buigen, als den goeden omtrek van'c Schips

Vlak, en Reden quam te vereiflchen. Over welke Cent , de

Spanten dan haar voornaamfte Verkeeringen , Pijckwaarts heen

,

moften nemen : gelijk by defe volgende Figuur , onder Letter O

,

dit eenigfints kan werden genen.

Wyders, ofmen, om, aangaande Schips Stuurlaftigheid , eenig- ,

fints zeker te gaan, niet wel foude doen, datmen het Voorfpant,

na begeerd Fatfoen, op de Knoop van Kiel en Steven voegen-

de, men op fekere Hoogte, boven de Kiel, zag, hoe veel Wijd-

te dito Spant aldaar hadde; en datmen dan vervolgens ook aan

het Agterfpant , 't felve evenvvydig vande Agterfteven , als het

Voorfpant vande Voortleven plaatïende , en op gelykc Hoogte

uit de Kiel , het Stuurlaftig gaan , naar believen . daar by ge-

reekend , en het Verfchil van Scheerftrooks voor , en agter

Wijdte afgetrokken lijnde, aldaar, ook even foo veel Wijd-

te, als het Voorfpant, kwam te geven. Dog klaarder by Voor-

beeld.

Een Schip lang 160 , wijd 40, hol 18 Voeten, de Voortle-

ven valt 22 , het Voorfpant ftaat op. de . Knoop , en is op de

Scheerflrook wijd 36, en op 7 Voeten hoogte boven de Kiel,

30 Voeten: Vrage wat Wijdte zal het Agterfpant, ftaande ins-

gelijks 22 Voeten uit de Agterfteven , en op de Scheerflrook

34 Voeten wijd fijnde , op gelyke Hoogte uit de Kiel moeten

hebben; te weten, alsmen nog .2 Voeten voor 't Stuurlaftig gaan

daar by teld .•> Antwoord, 28 Voeten. Siet het Werk:
.-Kbn'mr.féito* nx> «eqwrfaa egnfl sibscna ab

't Voorfpant wijd op de Strook $6 -j

't Agterfpant wijd op de Strook 34 i Voeten.

Soo is 't verfchil 2 j

't Voorfpant 7 Voeten boven de Kiel wijd jon

Hier afgetrokken 't Verfchil 2 > Voeten.

Blij vt voor 't Agterfpant "ïb

J

De Hoogte boven de Kiel is 71
'*t Stuurlaftighead is 2 > Voeten.

_

Defe daar by gevoegt, komt pJ

1. 'ah , k>\1 LiroW tSStanic-l 5' fin «ei^fS saiarrrioi \<i

En over zulks fal't Agterfpant op p Voeten hoogte, 28 Voe-

ren wijdte hebben moeten. Je

Dog anders foo kanmen, na voorgaande leeringe, volgens de vasde

.manier der Engel{"che,hec>Agterfpant tuflehen de Spiegel en'tMid- Ccnten

-delfpant infehrijven, en.ftellen. 'c felve foo na of verre vande

Steven > als Schips Fatfoen komt te vereyfehen. Maar al lang ge-

noeg met defé Spanten belïg gewceft. .My dunkt ik fie'er 't Volk

de Centen, fommige willen dat de Naam Certen is, om datmen

daar door van 't Schips Fatfoen, gelijk als, feker werd. Ande-

re dat het Kanten, of Kenten, Van 't woord Bekendheid, moet

Wefen, al omfpannen. 't Sijn die Latten die Schips Fatfoen ge-

K 3 ven,
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ven, en naar welkers Omloop alle de Inhouten haar Bogt ont-

fangen. Voor, en, aan Fluicfcheepen» ook agter aan de Steven

werden fy rond , en dun gefchaavd. Scheepwaart in werden zy
Ovaal, en in Schips midden Vierkant , gemaakt. Sy werden ook
op drie of vier Plaatfen , tuflehen de Spanten , aan dunne Wa-
gefchotte Latjes , vervangen , en zo lang op of neder, in of uit-

gefchoven , tot dat , en de Latjes , en de Centen een goeden
Omtrek vertoonen ; en als dan aan malkander gehegt. Na dat

de Scheepen groot fijn , hebben zy tuflehen Sand, en Scheer-

ftrook fomtijds 8, 9. 10, of 11 Centen nodig. Dog aan klein

Vaartuig moeten de Centen , om de korter Bogten die d' In-
houten als dan , doorgaans hebben , wat nader by een , als aan
groote Scheepen, leggen.

Gelijk de Ribbens , in en uitwaarts, met Vleefch , Vel, en
Vliefen overtogen, den Omtrek aan alle dierlyke Lighamen {tel-

len,- zoo werd ook door Schips Inhouten, binne en buitewaarts

met Planken , gelijk als met een Huid , overkleed fijnde , de
Figuur, en Geftalte aan alle Scheepen gegeven.

d' Inhouten na de Plaats daar zy varen, en't Fatfoen dat fy heb-

ben, door Namen van den anderen onderfcheiden fijn. Leggers,

by fommige Vloer. Wrangens, by andere Vloer- Houten , en by

de Noord- Hollanders Buikftukken , genaamd: fijn Houten die

dwars over de Kiel , van vooren tot agteren , en van midden tot

midden, ontrent 14.4 if Duimen van den anderen leggen,

meerder of minder na believen. Yder 3 Voeten Schips Wijd-
te, geevd 1 Duim tot deflelvs Diepte, op en neder,- dog voor

de Breedte langs Scheeps, een weinig minder.

Maar als de Scheepen minder als 24, Voeten Wijd fijn , zoo
magmen op yder 3 Voeten Schips Wijdte, wel een weinig meer-

der als een Duim voor derfelver Diepte nemen. Die uit enkeld,

dat is , ongezaagd Hout fijn , worden fterkft geagt. Haar ge-

bruik is, Schips Vlak by_ een te binden.- en fijn, benevens Kiel

en Stevens, ook onder deflelvs Fondamenten gefield. Wanneer
dcfe Leggers voorwaarts beginnen de Steven te vatten , werden
zy alleen Wrangens , of ook wel Wrangers op Steven genaamd,-

dog agtcrwaarts gaande, daar de Sandftróok boven de Kiel begind

te ryfen, nemen fy die van Pijkftukkeh; en nog meer agtervvaarts,

alwaar haare Bogt binnen dè Winkelhaak valt. die van Willen,

by fommige Exters, na 't Latijnfch Woord Pica, dat is Exisr,

aan. Ter wederfijden ,
: met een Spyker , door de. Sandftróok ,

Werden zy in 't voegen vaft gemaakt , en vorder aan de Centen
gehegt. !

' (Sgnho-jl s-bnj:ngioo7 ra t mtt;;irA ooi -i sóQ
Yder Legger heeft twee Oplangen nodig ,- Houten die van

ooren tot agteren Schips zyden formeeren , en met haar onder-

Einden , voor een groot Deel , op de Leggers ruften. Haare

Dikte inde Kimmen is een tiende, en op de Scheerflrook een

vierde minder als de Leggers op de Kiel. Na Reden van haare

Dikte, verminderd deflelvs Breedte; ook geevdmen agt op de

zwaarheid der Krommere, uit welke zy werden gezaagd,- Want

door fomtijds een Duim van gefielde Breedte af te wyken , kan

't gebeu-
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't gebeuren , dat, ook fonder eenig Schips Nadeel, uit een Krom-
mer, £en geheele Plaat meerder, tot 's Bouwmeefters merklijk

Profijt, werd gefneden, als anders, de Breedte juift in agt ge-

nomen fijnde, niet doenlijk foude wefen.

Wyders op dat Schips Vlak, aan beide deflelfs zyden vaft, en

onwrikbaar vereenigt mogt wefen, foo moet yder Legger, tmet

fijne gefeide Oplangen , nog twee grootbogtige Houten •, aande

Maaskant gemeenlijk met den Naam van Buikftucken, maar in

't Noorder Qijartier met-die van Sitters gedoopt, toegevoegd wer-

den. Haare Dikte is als die vande Leggers, en Oplangen by wel-

ke fy vaaren moeten. Haar Breedte na dat de Gaten wijd fijn,

in welke fy geplaatft werden. Dog d'Eynde vande Leggers, en

Oplangen behoorlijk tocgehakt moeten lijn, op dat de Buikftuk-

ken alfoo te beter by haar Kragc blyven. Daar fy, Pijkwaarrs

heen , een verkeerde Bogt aannemen , werd haar den Naam van

Steekers gegeven. Twee a drie van defe werden los gelaten , en

uirgenomen, op dat door derfelver Openinge al 't fwaare Hout
eerft 't Scheep gevoerd, vervolgens weder ingefet, en'c Gat foe-

geflooten wierde.

Boven yder Buikftuk werd een Stut geplaatft, Houten die

Schips gedaante boven 't Water geven. Dog al voorens men
hiervan een Begin maakt, diend den Bouwmeefter, op dat Hout,

en Tijd niet onnut verfpüt wierde, alle fijne Gefchut - Poorten

te verdeelen, defelve op de Scheerftrook afteekenen. En in de-

fen moet hy al wederom agt geven waar Bottery, en Combuis,

indien defe, gelijk als in alle Scheepen van Oorlog, niet bene-

den in 't Ruim, maar gelijk als in meeft alle Koopvaarders,
op den Overloop varen fullen, plaats fullen vinden. En dan dient

hy nog fig^ de Srantplaats vande groote Maft voor Oogen tc

ftellen, op dat de Schoorfteen vande Kombuis niet quame te val-

len daar Scheeps Lading moet overkomen. Of ook dat de Kom-
buis wel voor de Gefchut-Poorten fou dienen te ftaan, gelijk fulks

gebeurt is. Ook heb ik een Bouwmeefter gekend die fijn Schip

van vooren tot agteren , na behooren vol Hout gefet, Batkhoucen

,

en Vollingen daar om geflagenthebbende, naderhand de Gefchut-

poorten verdeelde, en inhacken liet. Dog hoe wanfchiklijk het

ftond, als agterwaarts heene, de Poorten inde Haakcn van Bark-

houten, en Vollingen vielen, en daar van, lbo hier en daar,

Stucken van een heele of halv Voet , op de Kanten der Poor-

ten moften blyven ftaan, fullen die vande Konft fijn, ligtelijk

begrypen konnen. Op yder Voet 4 Duimen , of anders het dub-
beld vande Windveringen neigen fy , op de groote Hals , Scheep-

waards heenen, dog de Gewoonte wil datlè t'famen met de Oor-
ftutten, en Windveringen, op haar boven Eynde, by na een

regte Liny vertoonen, naar welke den Bouwmeefter alvoorens

fijne Mallen of Scheerftutten te fchicken heeft. In Oorlog Schee-

pen moet dit invallen, wegens Ruimte diemen in 't vegten bo-

ven op de Scheepen nodig heeft , minder wefen , dan in die

gene, welke alleen den Koopman te dienen tor haar Oogswit
hebben. Defer Stutten Dikte, op de Scheerftrook, is een vier-

de
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de minder als de Leggers op de Kiel , en op het Reehout

een vierde minder, als op de Scheerftrook, hoogcr aan, n3 Re-

den dunder. En gelijk derfelver Dikte, fodanig is ook meeft

alcyd, lang Scheeps haare Breedte, of breeder, na 't Hout kan

toelaten.

van h« Voor een generalen Regel mogen alle voorfigtige Knegten haar
inhoutte vermaand vinden, dat fy, in 't aanvoegen van haar Inhouten,
,ocgcn. ^ geven of defèlve, binnen of buitewaards, niet Spintig, Qijaad-

Qijaftig, of Wankantig fijn. Want indien defe gebreeken binne-

waards vallen, zo fullen fy haar Hout maar naauwlijks agter lak-

ten aanfluiten, op dat het Quaad "des te beter mógt binnen uit-

gehakt werden; dog het buitewaards lijnde, moeten 't felve zo

veel afvoegen , dat maar even de behoorlijke Dikte daar van be-

houde blyve.

Agter, en ook voorwaards moet , om flerke Scheepen te bou-

wen, niet alleen allé de Inhouten, maar dok al het gene in, en

uitwaarts daar aan vaft gemaakt werd , ligter , dat is , dunder,

dan in 't Schips midden, wefen. Want alhoewel het Voor-Schip

al 't geweld des, door verwoedheid, fchuimenden Waters moet

tegen ftaan, en gelijk als een weg voor Schips gehcele Lighaam

baanen , zo moet nogtans Schips Lighaam, als, te gelijk, en het

Hoofd, en al het gene 't felve te lyderi heeft, dragende, nood-

faaklijk van grooter Vermogen, dan het Hoofd fclvc , dat is, het

Voor-Schip, wefen. Want d'Ondervindinge leerd , dat, by Voor-

beeld, een Stok over al van gelijke Dikte fijnde, door de Be-

weging, die wy , aan hét eene Eynde, met onfe Hand of Han-

den daar aan toebrengen konnen , eerder fal gebroken werden,

dan ofmen deflelvs Eynde vermindert, en dunder hadde gemaakt*

En zo ook met het Schip. #

Het XVI. HOOFDSDEEL
H A N D E L D

Vande Wegeringen in 't gemeen. Een Misflag daar ontrent

begaan, fonde vloer -Wegers. Vande Kj>7iwcgers. Vande

'Band of Balkwegers. Vande Balhen , haare Dikte , en

Bogt. Hoedanig fy geplaatfl werden. Vande Spooren der

Maflen. Vande Wijdte "van 't groote 'Luik. Vande Kyien.

Vande Steunders. Vande Banden , en J^attefpooren. Van-

de Zitters. Vande Watergangen. Vande Scheer, of Schaar-

Jlokken. Vande Grieten , en Kglmayen. Vande ÖVerloops-

Tlanken. Vande K^e 7 of miffchien wel K^yhrttgge , met-

deffehs toShehoorcn.

vande 't Ebouw aldus met Ribben voorfien , fal den Bouw-

f^in"" f ~r meefter forge dragen., dat defelve binnewaarrs, met
'c gemeen. VJ Plancken > gemeenlijck Wegers genaamd , wer-

den
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den bekleed, waar toe hy, op dat te beter fluiten, en, by ge-

volg , 't Schip den meeften dier.ft deden , zorg fal dragen , dat

al de Inhouten behoorlijk, en ter eenparigcr Dikte geflest, dat

is ,
gehakt werden. Hier toe is nodig , na alvorens befien te heb-

ben , of fijn Schip niet ergens ontfakt.is, en alle Centen nog

een .goeden Omtrek vertoonen , dat hy op verfcheide Stokjes

kerve, wat Dikte hy fijn Inhouten, op de Kiel, inde Kimmen,

en vorders op yder Cent, wil gegeven hebben, op dat lijn.Volk

fig daar na mogte • reguleren , dewelke dan nauw agt lullen ge-

ven , dat niet, ergens door , mifleid , of bedroogen werden.
n
Ecn

di

™"'

Want foo is 't gebeurd, dat eenige Maats, op de Kiel , om het -„v™

Zaadhbut te, voegen, Slegtende, defelve de Kiel vopr, en agter- begaan,

waards, met hare Kervftok , zo verre waren gevolgd , dat verfchei-

de Wrangens daar door te dun vielen, en wederom aangevoerd,

dat is, gevuld moften werden. En daarom zalmen ter Plaat ie

daar de Zandftrook boven de Kiel begind reryfen, niet meer de

Kiel, maar de Zandftrppk volgen, en fomtijds, dopr Ry, en

Roede, fien of. alles wel | en eenparig ommeloópt. .., •<
.

Thans werd liet Tyd de Wegeringen ter geopender Pie"k-
:

Van het

poort't Scheep temperen. Het Zaadhout, by de Noord - Hol- ^ka-

landers Kol fem, Óf Kodfem genaamd, zal d' eerfte Plaats onder

op de Vloer, ten midden Schips, van vooren tot agteren , of

zoo verre het gewerkt kan werden , in neemen. De zwaarfte

Boomen zullen hier toe niet te breed wefen : maar voor des-

zclvs Dikte magmen twee derde Deelen , van die der Steeven

Bemen. Met Houte Nagels, werd het aan de Leggers, maar door

yfere Bouten beide aan Leggers, en Kiel geflooten- DeiTelys ge-

bruik is het Schip in het ongemakelijk zitten , of ftooten , van on-

deren , te ftyven. .

; Niet rakens aan het Zaathout , maar, om de, by Ongeluk, v»a*

yerftöpte Lokgaten te konnen klaaren , ter wederzyden 5 i 6 Jer
°"' e?

Duimen van daar, nemen de Vloer-Wegers , ook wel Buikden-

ninge gezeid , haar begin. Haare Dikte is met de Huid van

"t Schips Vlak gelijk.

.Aan defe volgen de Kimwegers, die, om inde Holte vande vande

Kimmen te fluiten, niet heel breed, en van agteren rond gehakt
£

,™we "

dienen te wefen. Wegens haare Smalheid, leggen fy gemeenlijk

van vooren tot agteren , met haar drien nevens malkanderen , de

middelde, die wef voornaamlijk den Naam van Kimweger draagt,

neemt een derde vande Dikte der Stevens aan; dog de twee

andere, diemen ook wel Strijkwegers noemd, mogen een weinig

minder wefen- Haar gebruik is de Einden vande Leggers , en

Oplangen te fluiten: die ik dan , op dat het Schip , daar door te

beter inde Kimmen mogt geftijft werden, wel eerft op deiTelvs

fcherpe Einden aangevult , en, gelijk als men zeid .', vol gekalft

wilde hebben.

De Bandwegers, by andere Balkwegers, zogenaamd, om vamfa

dat de Overlopps Balken, van boven met Zwaluwftaarten , eeni- {£"k^_
ge Duimen diep, daar worden ingezonken, fijn ter Wederzij- g«s.

den , van vooren tot agteren , by na op Schips Holte geplaatft

;

L haare
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haarc dikte is met twee vyvde Deelen der Steven gelijk ; dog

om dat defe , door 'r inlaten der Balken , eenigfints verzwakt

werden, zo werd, indien de Scheepen groot fijn, nog een twee-

de Balkweger van gelijken inhoude, daar onder aangevoegd. Vol-

gens veffcheide Roeden , of een Touw daarmen 't Gezigt op

hebben kan , ter behoorlyker Overloops roying , op Schips Hol-

te gefpannen, mag den Bouwmeefter op d' Ihhouren een Schrap

ftellert : naar Welke hy dan wel de Balken, maar de Balkwegers

doorgaande 6 a 8 Duimen, op dat de felve niet te veel ver-

fwakt wierde, lager fal doen aanhangen, 't Gebruik van defe

Band , of Balkwegers is , behalven dat fy voor een groot Gedeel-

te de Balken moeten onderfchragen , Schips zyden, gelijk als een

gording, te ftyven , ert t' famen te binden. Al die tuflcften

Kim, en Band-Wegers werden ingevoegd, nemen alleen denen-

kelde Naam van Wegers aan, en haare Dikte is gemeenlijk,

eer» agfte minder, als 'die de Vloer toeftellen.

v,„de De Balken, daar op Schips Overloopen, dat is, Solderden
Bjiktn, werden gebouwd* dienen ook voornaamlijk, om door Hulp de*

fcrómgcwafle Knies, Schips zyden aan een te fluiten, op dat

defelve door de groote Laft dér Lading, niet ujtwyken, of door

't Gewigt, en 't Geweld, des Waters niet ingcflagen roogten wer-

den. Die den onderften Overloop befpannen, nemen op yder f

Voeten Schips Wijdte, ï Duimen voor haare Dikte, op en neder,

aan. Dog mogen langs Scheeps wel wat breeder welen, indien

"t Hout zulks wil toelaten. Voor, en Agterwaarts, na Reden

van haare Langte , mag ook eenigfints verminderd werden , lua-

Dik". ré Dikte. Gemeenlijk werden defe 6 & 7 Duimen Bogts gcg«-

Broedtecn ven>cn werd ook defe order ontrent de Koebrug gevolgt. De
^ Balken die 't Boevenet , of bovenfte Overloop onderfchi.-.een

,

fijn in Dikte , en Breedte , een derde minder : maar deficlvs

Bogt is een weinig meerder. Die Bak, en Schans, of geheelc

Vinkenet, zo 't doorgaande is, toeftellen , verfchillen, in zwaar-

heid , en Bogt , fodanig van 't Boevenet , als die van 't Boeve*

net van den onderften Overloop verfchillen. Die hooger vaaren

Ho«h- Volgen al te maal defelve Order. Van vooren tot agteren
, Icg-

n'gfyge- gen zy, van kant, tot kant ,
gemeenlijk drie en een halv

, of
jia.tttwer-

vkr yöete(, varl malkandren ; dog indien de Scheepen groot

fijn, en een Koebrug hebben, zoo werden deze, en die van-

de Koebrug Wel wat ligter genomen. En om de Knien te fcha-

veelen , ook Wat wyder gefchikt, immers over de Brood - Ka-

mers werden die Vatide Koebrug, tweemaal zo wijd, als van den

Overloop geleid. Maar hier moet den Bouwmeefter alvoorens

de ftantplaatfe van fijn Maften, groote Luik, en Betingftutten.,,

betragten. Want foude anderfints , defe geen agt geflagen hebben-

de natnaals, fig felven zeer verlegen konnen vinden.

Derfelver Spooren werden aldus gevonden. Men deeld Schips

Sp»^
5

Langte, over Steevens, in 6 gelyke Deelen. Op 't eerfte Deel

derMiften. van agteren werd de Bezaans, op 't Middel-deel de groote, ea

op 't halve Deel, van vaaren , de Fockc-Maft gefteld. Maar

indien de Voorftcvcn veel voor over valt , zo mag de Focke-

Maft
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Maft wel een weinig meerder agterwaards blyven ; ook werd
Groote , en Bezaan-Maft , op yder Voer Hoogte een , of cp
vier Voet Hoogte , 3 Duimen agter overhellende geftcld

, daar
op men, in 't leggen der Balken , -ftaat moet maaken. De
Maften van Bocyers , Wijd , en Smal-Scheepen , Damloopers

,

Kaagen, en Generaliter van alle Smakzeilen , werden een derde
Deel van Schips Langte , uit de voorkant vande Voor-Steeven
geplaatft. Sy vallen gemeenlijk op yder Voet Hoogte een Duim
voor over.

De Balken die op de kanten van 't Luik leggen, door wel- Van^
kc de meefte Schceps Lading werd in 't Ruim gelaten , en ge- Wratl**
meenlijk 't groote Luik werd genaamd, dienen, in Scheepen , Luik.

die tot alle Koopmanfchappen te voeren , werden gelchikt, on-
trent 7 Voeten van den anderen te leggen. Om dat, behalven
veel andere groote Lighamen, diemen fomtijds vervoeren moet,
ook de Rijniche Voeder- Vaten j die circum circa van die langte

lijn, ook fomtijds wel t' Scheep moete werden gezet. Wyders
zal den Bouwmecfter ook fijne andere Luiken, Trappen , SpiL
len, en Beichots, gedenken, en fijne Balken 1 zo veel doenlijk isi

daar na te fcliikken weten.

Aan yder Eynde van defe Balken komt ecri ténie te ftaan, va„j ff

door welke Schips zyden, aan de Balken, en gevolglijk, aan 8Laien -

malkander gefloten werden, 't Syn kromme Houten , die de
Knie, van een futend Menfch', feer wel vertoonen; en daarom
ook Knie of Knien genaamd fchijnen. Sy werden gemeenlijk uic

de Stam van een Boom, met twee van malkander afvvykende Tac-
ken daar aan , gehakt of gezaagd, fülks men die by de Griekfe
Jpfelon, die d' eene Arm ofTak is afgefneden, \, (eer na gelijken
foude konnen. Inde Halfen, alwaar wel meeft te lydch hebben,
en nogtans ter Oorfaak van 't afzaagen een defer Tacken

, ge-
meenlijk wat dwarsdradig vallen, falmenfe feldén te dik maaken:
ten waare datmen meerder op de Stuwagie dan op 't Schips
Sterkheid wilde agt geven. Maar om de Ruimte niet al te na-
deelig te fijn, en evenwel die Knien niet ake fwafc te maaken,
fommige Bouwmeefters ook wel Yfere Knien, 3 i 4. Duimen
breed, en een vierde Duim dik, doen maken, welke fy de Knien
die zwakft zijn , of het meeft te lyden hebben, van ter fy-

'

den inlaten, en, met Spykers of Bouten daar aan vaft klinken,
en met den Boven-.Arm, door de gemeene Bouts, aan de Balk
fluiten. De dikte defer Knien langs Scheeps is , na dat het
Hout wil uitleveren. Somtijds werd 'er twee van eenen Boom
gezaagd > en defe dan wat' ligter , maar die , die enkeld bly-

ven , wat fwaarder vallen.
_
Dog dwers Scheeps , nemen fy ge-

meenlijk, op de onderkant vande Bandweger , de Dikte vande
Balk. aan , tegen welke fy gevoegd werden. Daar de Balken

,

om der Luiken wille , wijd leggen , of daar fy om der .zeil-

voerende Maften willen , veel te verdragen hebben , werd haar
aan yder Eynden, in plaats van een, wel twee of drie Knier»
toegevoegd.

Daar fy voor en agter feer binnen de Winkelhaak foude die-

L 2 nen
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ncn te fijn» werden fy, om Bogt te ontgaan, langs Scheeps ge-

fet. Die, tot fteun van 't Schips Spiegel, op de Hekbalk wer-

den gevoegd, fijn de Swaatfte dien den Bouwmeefter nodig

heeft-
, ^

v»nde De Stunders, of Steunders, die niet als in Grootte, en zeiden,

steunders.
j£ Scheepen beneeden de 1 30 Voeten lang , gebruikt werden ,

fijn Houten die tot t' Samenbinding van het Onder, en Boven-

Schip, datfomtijds, door de veelvuldige Gefchut-Poorten , roor

een groot gedeelte afgefneden , immers zeer verzwakt , regt-

flandig aan Schips zyden,over de Wegeringen heen, en tufTchen

yder twee Poorten ingevoegd werden. Op de Watergangen, al-

waar zy 't grootfte Lighaam hebben , mogen zy dwars Scheeps

in Dikte een agtfte, en langs Scheeps een derde minder dan de

Steven wefen. Op de Koebrug, op datde Set, of Schoewegers al-

daar wel voegen, en ftroken mogten, dienen Knien en Stunders

wel by na gelyke Maat te houden. Groote , en twee kagen Schut-

voerende Scheepen dienen agter, dog voornaamlijk voor onder

den Bak, voor 't rucken vande op den Boeg ftaande Ankers,

wel met dubbelde Steunders voorfien te wefen: even boven den

Overloop mogen fy een begin, en tegen Bak, en halv dek een

einde nemen. Banden fijn ook fwaare Houren, die fterkheits

halven, voor in Schips Boegen, en ook agter inde Piek, werden

vande geplaatft. De Kattefpooren van defelvc Natuur, werden in Oor-
"ande?- CD

log- Scheepen, over Schips gcheclèiVloer , ontrent 8 4 10 Voe-

ren.'

p0°'
ten van den anderen gevoegd ; maar in Koopvaarders , op dat de

Lading door defelve niet mogt geïncommodeerd werden , geheel

naeelaaten, of alleen twee by de groote Maft geplaatft, tufTchen

welke deffelvs Spoor , met een Tand , dan werd mgeflooten.

Haare Dikte kan uit derfelver Lengte , en uit de Grootheid van

't Schip, ligtelijk gekend werden. Voor, en agter konncn zy,

om voorgaande Reden , wel te groot ; maar in Schips midden

zelden te zwaar genomen werden,

v.ndc Zitters, Krombogtige Houten, werden in Schips Kimmen, de

«ue«. Stunders , en Kattefpooren toegevoegd , en wel in Scheepen van

Oorlog, maar noit in Scheepen van Commercie, dan als oud en

zwak werden, gefteld ; haare zwaarheid kanmen uit de Natuur

vande twee eerfte genoeg bekennen,

van 't Fokkefpoor , diend zo - dik als 't Zaathout , van onderen

'tFocke. Wel aangeftopt, en op dat door Prang van Zeil niet weg week,

tufTchen twee Banden in te leggen , en aan Boord ,
door twee

Knien wel verzorgd te wefen.

v.nd De Watergangen , by fommige Gangboorden gezeid, leggen

wateren- op Eynden der Balken , in welke zy ter halver Dikte , met
Sea

"

Neuten werden ingezonken , en Schips zyden door lange yferc

Bouten daar ingeflooten. De Dikte, van die op den onderften

Overloop leggen , is met een derde vande Steven gelijk ; dog

haare Breedte onbepaald , en hoe breeder hoe beter is. Derfelver

binnekanten werd een Sponde , ter Diepte, en Breedte vande

Dikte der Overloops-Planken, ingehakt; waarom dan ook de, dele

onderhanden hebbende, Knegten, moeten letten, dat haare Spykers,

of
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of Bouten , riet al te digt op de kant zetten , op dat fig niet
namaals verlegen vinden. Ook moeten zygedagtig wefen , dat , al-

voorens fy haare Watergangen door de Pafïèr nederfinken
, indien

defc met een Waterloop moeten fijn uitgehakt, defelve aan Boord
zo veel opfloppen , dat defelve met de andere Overloops-Plan-
ken . op de bovezyde , een behoorlyken Omtrek houden. Dog
indien 't Schip Stunders heeft , zo werden defe Watergangen niet

tegen de Inhouten , maar tegen de Stunders aangepaft, en van
agteren met Kloflen, die aan haare binnekanten met de, Water-
gangen gelijk, dog aan derfelver buitezyden, voor 't Afwateren,
ï a 3 Duimen dikker fijn , aangeftopt.

De Schaarftocken , of Scheerftocken , van defen Overloop, Vaode

lijn, in Dikte, met de Watergangen gelijk. In twee Reyen,|^°^
van vooren tot agteren , werden zy de Balken , op de Wijdte ken!"

°
*

vande Luiken , even als de Watergangen ingelaaten , en ter we-
derzyden, ook een Sponde ten voorfchreven Einde, neemt al-

Jccn uit daar Schips Luiken komen, ingehakt. Nevens de groo-
te MaÜ, op dat de Vifling, twee Houten , invvelke de Maft be-
flooten Haat, en een derde dikker dan de Schaarftokken zijn,
te beter valt gemaakt mogte werden , leggen zy nevens den an-
deren geplaatft, en met een Haak, om daar door 't Schip te

meer voor 't rekken en 't Spannen te bewaren , in malkander ge-
werkt. -

De Ribben, die tot Stijvte van den Overloop
1

, Auflchcn dé Vtnic

Balken met haar drie of vieren , na Mate dat de Balken wijd J^'",™
van den anderen leggen, werden ingevoegd, fijn by ons gemeen-

lm"v'a '

Ijk Grieten genaamd. Zy werden de/voorzeide SpOttdtrns, mét
verloore Lippen, die Orders balven, na eenderley, en daar toe
gemaakte Malle , dienen gehakt te wefen, ingelaaten : en tot meer-
der ftcrkre , met 2 andere Langs-Ribben , gemeenlijk Kalmajen
geleid , onderfteund. Mecft altijd fijn zy vierkant , en in Dikte
met Schips Huid gelijk-, dog de laatfte ook wel een weinig dik- •
ker genomen werden.

De Planken, met welken defen Overloop gedekt werd, en ik vande
Oorlog-Scheepen meeft van Eiken ; dog in Koopvaarders van °™-ioop«.

Greinen Hout fijn, nemen ontrent de halve Dikte van Schaar-
ri,"kcll:

ftok, of Watergangen, aan.

Scheepen die groot, «n boven de 16 Voeten hol fijn , wer- VamJc

den 4 of f Voeten beneeden defen Overloop, nog een anderen, miffcbi^

gemeenlijk Koebrug genaamd, toegevoegd. De KlolTen, dieag- weIIW-
ter defe Watergangen ftaan , en tegen welke een Schoewcger , m«deire|fi
li a 12 Duimen breed, en 4 Duimen dik, gevoegd werd, fijn "«behoo-

ontrent 30 Duimen lang,« Duimen dik, boven 3 Duirnen fehuins.
ren '

Voorts ontrent Balken, Knien, Schaarftokken, Watergangen &c.
werd defelve Order gevolgd, als van den voorgaan'den Overloop
gezcid is. Alleenlijk mogen de Planken , met wélken defen ge-
bekt werd, in Dikte een weinig minder wefen.

Lj / Het
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ffrt XP/7. HOOFD- eDEEL
H A N D E L D

/^t«fife Berghouten > en derfelver Haakcn. Vande flanken tot

de Huid-, en 't gereed manken Van dien. Van 't Gebruik

der lij/, en 't opneemen der Haaken. Vande Nagelgaten.

Vande hoorders. Vande Spiegels - flanken. Vande Dubbe-

ling, Vande ÖVerloops. Zetwegen. En ook Vande Drempels

inde foorten.

vande 't^^ Chip binnewaards dus verre Gebouwd, zie ik den Bouw-

jjjgjj.
meefter 't grootfte Gedeelte van fijn Volk na buiten lei-

era , den. Eenige daar van , met de Barkhouten of Berghou-
ten , om datfè tot Berging van 't Schip dienen , gereed

te maaken. en andere met de Huids- Planken aan te brengen ,

werk geven. Wat d' eerfte, namelijk de Bark, of Berghouten
aangaat , zy leggen van vooren tot agteren , ter wederzyden ,

gelijk als Lijften , of Stootkanten om 't Schip , en werd door.

defelvc Schips voor, en agter-opryfen, of Zwiering-Beloop, al-

dermeeft gezien, en gekend. Waarom dan den Bouwmeefter op
derzelver Strekking , of Strooking ook wel te letten heeft.

Honderd Voeten Schips Langte , geevd gemeenlijk i 2 Duimen
tot derzelver Breedte. Yder 10 Voeten korter een halve Duim
fmalder , en yder 10 Voeten langer een halve Duim breeder.

Ook komt de halve Breedte voor delTelvs Dikte/ dog my aan-
gaande, ik wilde de Huid liever wat dikker, en de Barkhouten,
vaftmakens wille, wat dunder, dan wel de gewoonte is , geno-
men hebben. Nademaal aan ons Oog evenwel voldaan, en Schips
Beloop daar uit genoegfaam kendbaar, foude wefen.

Meeft alle Zee - Scheepen twee Spanten Barkhouten , onder
haare Gefchut - Poorten hebben. Het onderfte , ontrent de groo-
te Hals, of daar 't Schip laagft is, met de bovekant , ontrent
een Barkhouts breedte, beneeden Schips Holte, geleid en vaft

gemaakt werd. Het ander fietmen, gemeenlijk ontrent de Breed-
te van anderhalve Barkhout , hooger plaatfen. De tuffchen-

Ruimte , Volling genaamd , in welke meeften Tijd de Boffen

,

Uitwateringen, of Spygaten, van dea onderden Gefchuf- Over-
loop, gefchikt fijn, word met Planken , in Dikte met de Huid
gelijk, toegeflooten. Dog indien 't. Schip in d' onderfte Span-
ten drie Barkhouten zal voeren, gelijk by fommige welgedaan
werd, zo 'mag dit laatftc zo veel beneden het middelfte werden
geleid, als het eerfte daar boven is gevoegd. Ook mag het bo-
venfte in Breedte , en Dikte altijd wel iets minder dan het on-
derfte wcfen. 't Geeft geen goed Gezigt als defe Vollingen te

breed

1
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breed fijn , en by gevolg , de Barkhouten wat te wijd van dèrt

anderen leggen. Want 'tfchijnd zeer mager, en als of de Bark-
houten geen Gemeenfchap mét malkander hadden , zig te vcrtoo*

nen. '• ' abriO

'k Heb ook een Schip zien bouwen dat om de Zuid zoud va-
ren, en 1 ff Voeten lang was , 't welk onder de Gefchut-Poor*
ten, op dat de Greine, of Vuyre Dubbeling, van onder tot bo-
ven, glad. effen, en onverhinderd mogt duurgaan , maar een
Barkhout hadde. Alleenlijk wierd agtervyaards , alwaar de Bark-
houten boven de Dubbeling uitreefem nog een Einde Barkhouts
onder aan gevoegd; en voorts Schips geheele Zyden, neemt
uit alleen de Boegen, met Planken 6 Duimen dik bekleed. 'tGeen
volgens mijn Oordeel, zeer goed Werk was, en een fterk Schip
gav.

De LafTen, meeften Tijd gezeid Haaken , om dat' gelijk als en der^

in malkander fijn gehaakt, en fterkheids halven niet inde Dik-
Ha^

te , maar Breedte der Barkhouten werden gemaakt; dienen op
yder Duim Barkhouts breedte, een halve Voet lang -te wefèn,
of ten minften vijv Inhouten te bevatten.

Knegten , fig befig vindende met Boeg-Barkhouten gereed te

triaaken, en door de Ry, Rondte, en Zwangte, na de Roy-
fchrap wel afgepeild hebbende, zullen, door behulp van zway,
of zwey, agt geven, hoedanig defelve op de Boegen dienen in»
of uit te fchieten •, want foude anderfints , door 't onder by-
flaan der Boegen , dapper vande Roying afdwaalen , en Misftand
veroorfaaken konnen.

Het gereed maaken, en aan-cen-yoegen der Planken, die, het Vamte

zeer nauw zoekende Water, moeten uit het Schip keeren, ge- StdcHaM'
meeniijk Huids- Planken genaamd, en welkers Dikte hier voor, '

'

ontrent de Zandftrooken , befchreven is , zal den Bouwmeefter
ook aan geen ander Volk beveelen, als dien hy weet 't gebruik va»
de Ry te verftaan. Dewijl door derfelver hulp alle de Planken haa-

re behoorlijke Roying moeten bekomen, en, zonder aanpaflèn',

ter Voeging gebragt werden. Waarom dat ook voornemens
ben, om defen aangaande, voor den nog eenigfints onkundigen,
een korte , en zo veel mogelijk is ook klaare , befchryvinge te

doen.

'k Wil dan hier ten Voorbeeld ftellen , een Schip , ftaande n het g<£

in fijn Barkhouten, van welke men begeerig is te weeren hoe

£

e

n

d

veel Rondte, of Holte, d' eerfte Planken onder dito Barkhouten,feira.

op derfelver aan te voegene Kanten, nodig hebben. Hier toe

zullen d' Ervarene Werkgaften , door de , by na , over al te

pas komende Diïïel , eerft d' Inhouten , ter Breedte vande aan
te voegene Planken, regt en effen maken, en geduurig toefien,

dat niet ergens te diep mogten inhacken , en lammë Plaatfèn

aortaaken. Vervolgens dan een, ter wederkanten regt ,geflree-

ken, en, in vier gelijke Deelen, gedeelde Ry, van 'Wagefchot,
of buigfaame Balkdeel , ter langte van 12, 14, of 16, meerder,
of minder Voeten, en ter Breedte van j, 6, a 7 Duimen, ne-
men, Defe zullen zy, beginnende aan de Voor, of Agter-fte-

ven s

V
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ven, om Schips Inhoutcn zodanig fpannen , dat over al vlak»

en effen tegen defelve aanvoege. Wyders die zo veel öpwaards
" fchuiven dat met de Bovekant , op een, of meer Plaatfen, te-

een d' Onderkant van 't -Barkhout aanfloote , latende vorders

d' andere Deelen der Ry, onbedwongen loopen,,daar vvefen wil-

len. Thans fullen zy door de Paffer, ter Wijdte van een, of

anderhalve Voet , na dat de verandering veel of weinig is

»

meeten, hoeveel de Ry van 'c Barkhout komt af te wyken., en

't felve ter gemeetener Plaatfe , met een Rrijc-Streekje , op de

Ry aan teekenen, en 't gemelde teeken met een enkeld Schreév-

je van defelve (toffe , doorhaalen , op dat namaals des te beeter

mogt gevonden werden. Voorts, de vier Kwartieren vande Ry,

op 't Barkhout ook uitdrucken , en zo vervolgens defelve ter

halver Langte, voor, of agtervvaards ftellen, latende het agter-

Einde, alleen ter leiding van het voorftc dienen.. Ever» gejijk

alsmen, met een kort Liniaal een lange, en npgtans regte Lini

willende trecken , genoodfaakt is het halve Liniaal, langs de al-

reeds getrockene Liny heenen te fchuiven , op dat het nog te

treckene Deel behoorlijk daar aan mogt volgen. Sop moet ook

het agterhalve Deel der Ry, aan het voorftiS weg wyfen. Defe

dan na voorgaande leeringe, ter tweeder Plaatfe gcfteld fijnde

,

men teekend alleen op het voorde Deel, hoeveel de Afwykin-

ge der Ry aldaar zy. En werd dit Teeken door 'een Schreevje

met een Haakje daar aan , tot onderfcheid van 't voorgaande»

uirgedrukt ,• dog d' Afwykinge op 't agter Einde, werd alleen

door een Steekje, op d' eyge wyfe, aangewefen. En even zoo

handeldmen ook met de tweede., derde, en meer. Verzettingq

der Ry , t' elkens de Teekenen , van d' een en d' ander Ver-

plaatfinge, Jifferentia caufa, een ftreepje byvoegende.

Dus lange met de Ry aan 't Schip befig geweeft is 't nu

Tyd defelve op de, daar toe uit de Stapel gefogtc , en fig na

't Werk fig eenigfints fchickende Plank, te leggen. Dog alvoo-

rens falmen door den Diffel beproeven of defe op deffelvs Kan-

ten niet fpintig is, en hoe verre dat fig uitftrekt; want' hier in

nalatig fijnde, is 't meermalen gebeurd , datmen na veel moeitens,

en overleg, nog eyndelijk verlooren Arbeid. had gedaan. Voor

een generalen Regel , moetmen ook weten , altijd beter te wefen

,

dat een Plank die om eenige Rondte zal gevoegd werden, een

weinig te regt , dan te krom is ,- want de Eynden ,
' door. de

driften ,
ligtelijk op , en aangedreven konnen werden , ook doet

fulks de Planken, over haar geheele Lighaam , vafter aan een voe-

gen , en 't Werk beter fluiten.

Vu, Men voegd dan de Ry, niet op de buite , maar op de bin-

't gebruik ne } cn tCgCn d" Inhoutende aankomende Zyden vande Plank ,

d" Kt
' om dat anderfints, defe een weinig dicker of dunder fijnde, als

wel d' anderen, tegen welke zy, gewerkt moet •werden, ligtelijk

eenige Wanvoeging foude konnen veroorfaken. Vervolgens neemt

men , met de Paffer , de Wijdte, vande op de Ry-geftelde,

Steeken , en brengt die , niet uit d' eygen , maar uit d' ander

Kant der Ry , op de Plank. En is dit de Reden waarom defe

wel
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wel regt en geenfints krom mag wefen, want foude anders dub-
belde wanfchik konnen geven.

En wanneer 't gebeurd dat de wijdfte Steeken , op d' Einde
der Ry vallen , en bevonde word , dat om defe op de Plank te

ftellen , de Ry, in 't midden, een groot ftuk Plank-waards heen
fal loopen, en, by gevolg, defelve aldaar feer fmal doen vallen,-

zo magmen de Einden der Ry , tegen twee Spykers , aanleggen,
die door een derde, in het midden een halve, of heele Duim,
minder , of meerder , na vereifch , uitwaards fpannen : en alfoo

vervolgens alle de op de Ry ftaande Steeken, ter Plank bren-
gen,- welke dan, alhoewel eenigfints te regt, egter alle de rond
en holligheden fal vertooncn, die. om wel te fluiten, nodig ful-

len wefen. Dog zo de wijdfte Steeken in 't midden der Ry
fullen komen, dan magmen defelve, op voorgaande wyfe, Plank-
waards infpannen, nogtans wel lettende, dac op yder verfchui-
yinge der Ry, de Spanninge even veel zy 5 maar ik lie wel dat
ik dit den Onkundigen alleen door Letteren , niet wel vatbaar
fal konnen maaken ; en voor die geene die 't weten , behoev
ik niet te fchryven, en daarom fcheid ik 'er af. En feker indien
alleen door 't leefen van Boeken , Konften konde geleerd wer-
den, ik fouder tegenwoordig ook al meerder befitten als ik nu
doe: maar't fchijnd datter 't mondig Onderwijs , en de daadelyke
Handelinge, ook toe verent is. Door een getongde Duimftok,
zalmen van kwartier, tot kwartier der Ry, fien, hoeveel of wei-
nig de te bereidene Planks-kant, onder in. of uit moet fchieten,

en wel letten, dat Schips Naden , binne, maar geenfints buite-
waards , om 't in te dryvene Wit, en Grovwerks wille , wel aan
een fluiten.

Geenfints zalmen ook de Spykers zo digt op de Kanten der
Naden flaan , als wel fommige de gewoonte hebben : maar ten
minflen halve Planks Dikte, of meer van daar blyven,- want
komen anderfints in 't reinigen , en 't rond-hacken der Naden
dapper te hinderen : en vindmen om defe dan namaals in te

dryven , zig fomtijds genoodfaakt , het Hout door de Mooker
fodanig te quetien , dat binnen korten Tijd , komt in te Wateren,
en vervolgens te verrotten.

Dat fommige Bouwmeefrers haare Planken zo onbefnoeid, op
't eene Einde breed, en op 't ander Einde fmal, by na als uit

ket Bofch komen, verwereken , heb ik noit voordeel konnen
agten •, want behalven datmen hier door Knicken ,' Klincken ,

Wanftrookende, en veel vverks met fig fleepende Naaden maaktj
zoo moetmen ook dikwils aan de volgende Planken , zoo veel

Houts afhacken, alsmen aande voorige overtollig , en te veel

had gelaaten. Zorg falmea draagen, dat, fterkheids halven, de en .t

LalTen, of Haaken der Planken, zo wijd als mogelijk is , uit neemen

den anderen werden gefchikt, en ten minften zo lang fijn, dat
dc,Haake"'

drie Inhouten bevatten. Hoedanig defe moeten bereid werden,
om1

, zonder paffen, in malkander te fluiten, gebied ook d' Or-
der hier aan te voegen, indien dan de aan te voegene Haak,
de alreeds aar/gevoegde, die gemeenlijk met hec uicerfte Einde,

M ee-
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gemaks wille, zo lange werd los gelaten , tot dat de tweede ook

ter behoorlyker voeging is gebragt , moet ingeftooken werden : zo

vaker niet anders te doen als de Langte, en Wijdte vande al-

reeds aan "t Schip gebragte Haak te neemen , en vervolgens de

aan te brengene daar na te (chicken : maar zoo defe laatfte > dc

alreeds aangebragte, moet onder gevoegd, of aangehangen wer-

den; zo magmen door een regt geftreeke Rijdtje fien, waar dat

den Haak, de Kant van 't Barkhout, o£ een ander Plank komt

te Snyden, en de Plaats der Snyding aanteikenen. Wyders dc

Maat tuffellere het Snypunct en het Einde van den Haak, als

ook de Diepte van defielvs Eynden nemen , en zal alfoo door

defe drie bekendheden, het vierde, namelijk, wat ftrecking de

Haak zal moeten hebben, genoegfaam Wiskonftelijk konnen bly-

ken. 'k Heb dit eeniger mate, en zo veel my mogelijk is ge-

weeft, hier onder willen uitdrucken. Inde Figura P, werd door

de Letter a , een infteckenden ; door de Letter b , een onder-

aanhangenden Haak; en door de Letters cc , de Plank-bereiden-

de Ry, aangewefen En in Figura Q, by de Letters dd, heb ik

de, tot het Schip behoorende, Plank , met de daar opgefpanne Ry,

willen afbeelden.

't Zal 't Werk van den Baas, of fijne Meefters - Kegten we-

fen , de Einde vande Leggers , Buikftucken , en Oplangen , ep

de alreeds aangeveegde Planken telkens wel aan te wyfen , op

dat, in.'t booren der Nagel, en andere Gaten, geen quaad, of

onnodig , Werk wierde gedaan , en de Nagels felver onnuc ver-

fpild wierde.

Den Boorders , indien niet los , cn ondeugend willen geagc

fijn,' zal 't ook haar pligt wefen, dc van binnen na buiten toe,

by na doorgeboorde , dog door cenig Yferwerk daar in belet

fijnde, Gaten, met een Moord, of ander Yfer, door, en open

te wroeten , op dat van buiten opgehelderd , en behoorlijk ge-

flopt konde werden-, want foude, anders doende , dit fomtijds

d'Ondergang van Schip, en Volk, immers van veel onheil, kon-

nen wefen.

Hoedanig wyders, door vuur , en heet Water , Barkhouten ,

cn Planken, ter buiging bequaam gemaakt, de Schalk opgerigt,

't Balans-hout geplaatft , Driften , Schotbouten , en Sorhevels geor-

dend moeten werden, zal niet by Befchryving, maar Ondervin-

ding geleerd werden.

Twee dingen had ik hier by na te vermanen overgeflaagen

:

eerfte, en dat de Bouwmeefter betreft, is, dat alvoorens de

Planken van Schips Huid doet aanbrengen , hy de Spiegel ,

zo 'er 't Schip een heeft, laat bekleeden; want zoude dit nader-

hand niet anders als met meerder arbeid , cn Tyd-verlies kon-

nen verrigt werden. De Dikte dezer Planken mag een derde

minder , dan die vande Huid , wefen > als de Scheepen groot

,

eh, by gevolg, defe- zwaar moeten fijn, magmen die, om 't on-

gemak van branden , en buigen t' ontgaan , uit een Gefond en glad

Sommers-Einde , na een, daar toe gemaakte, Malle , krom la-

ten zagen: 't geen ik, by fommige, en volgens mijn Oordeel ,

met Nut , heb fien praftizeeren. Her,
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Het ander, en dat voornaamlijk de Knegten raakt

, is, wan-
neer in Schips Boegen , met Barkhouten , of Planken om re bran-

den befig, zy gedagtig moete wefen, dat altijd heele , of halve

Planks, ofBarkhouts Dikte, na Mate defelve veel, of weinig Bogrs

moeten hebbe , tot de genome Langte toevoegen ; want zoude

anders door 't inkrimpen te kort vallen, gelijk meermalen ge-

beurd is.

'Maar al eer den Bouwmeeftcr nog- van buiten affcheide , moet

hy, op dat het Schip in 't Water leggende, in de daar om te

makene Stelling, onverhinderd mogte voortgaan , ook de Zet-

gang, ter Dikte als de Huid, of een weinig minder, op de Bark-

houten doen voegen , en ook agterwaards de Gefchut - Poorten

laten inpaflen.

Schips Naden zal hy door een Wit, en indien de Planken

dik fijn , om de Armen der zwacke eenigfints te hulp te ko-.

men, door de Kalmayen diep agter ingedreven Voorwerk-, en

daar op volgende draad Grovwerk , wel digt laten dryven, en

niet toelaten dat de Naden voor , maar wel agter digt aan een

fluiten; want zulks in 't Kalfaten altijd groot g^emak, en 't befte

Werk geevd.

't Schip , indien 't om de Zuid , of Weft moet varen , zal vsnde

hy van onderen af tot nevens , of boven 't Water toe , met Dubbdln

Harpuis doen beftryken, en met de hier voorgemelde Dubbel-

deelen doen bekleeden. Defe zullen door de Boorders , ter

Wijdte van een Duim, Ruits-gewyfe , eerft geboord wefen.

Met Teer fullen fy binnewaards vet befmeerd , met Koejen-hair

dik bekleed, en al de Gaten met Dubbel- Spy kers , wel voor-

fien wefen. En nog moet defe Huid. al eer 'c Schip te Water
loopt, ook een Rok van defelve Stofte aantrecken ; dog al-

voorens falmen door eenige brandende Rietfchoven , op dat dit

vogt het Hout te beter aangrypen, en vafthouden mogt, defel-

ve van haare buiten-om , en aanhangende ruigte ontblooten.

Maar alhier word ik indagtig, ter Spiegel van anderen , te ver-

halen, wat ongeluk, alhoewel 't gefchapen ftond nog erger uit*

flag te fullen nemen , hier ontrent heb zien gebeuren. Een
groot Schip, ftaande , in Hoy Maand, eenes drogen Zomers,

gereed om in 't Water te loopen , was by na alleman befig met

de vuure Huid te droogen, en gelijk gefeid is, de ruigte af te

branden ; fielden tot dat eynde een party Riet , aan de Ooft-

Zyde, onder 't Vlak, en den Brand daar ingefteeken fijnde, joeg

de Wind, die van die Kant met een klein Koeltje blies, de Vlam
zodanig onder 't Schip, en tuflehen de Stapelblocken door, dat

het Mot , dat van onder de Weft-Zyde nog niec weg geklouwt

,

en , door 't Befmeeren vande binne-Haid, met Harpuis feer be-

droopen was, inden Brand geraakte; door welkers Hitte dan den •'

Teer van tuflehen de Dubbel - Deelen zo overvloedig quam uit

te druipen , dat de Dubbeling zelvs de Vlam vatte , en van

daar aanftonds tot boven de hoogfte Stutten opfteeg , en zoude

«lfoo dit fchoone Schip, nademaal alle Menfchelyke hulp te kort

fchoot, noodfaakliik hebbe moeten verbranden, ten waar d'eige

M 2 Wind
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Wind, die de Vlam zo fel had aangefteeken, defelve gelijk als

met een Geblaas , 't Schip alreeds aan de' Weft-zyde» vanonder
tot boven , ontrent een halve Duim ingekoolt fijnde , wederom
had uitgebluft. Vervolgens wierd door Difiel, Snik, en Beitel,
de verbrande Kool, zo veel mogelijk was, weggenomen. Ook
de uitfteekende Spykers- Hoofden , door de Mooker ingedreven,
en alfoo 't Schip eenigfints tot fijn eerfte Glans gebragt. Waar-
fchijnlijk ("oude dit Ongeluk niet fijn voorgevallen , indien defe
Rietfchoven niet foo digt by een gefteld , maar met de Hand
vaft gehouden, en foo als 't nodig was, hadde beflierd geweeft.
De Voorfigtigheid gebied ook dacmen in dit Geval, langs den
Overloop eenige Balys met Water vuile, en op de Barkhouten
eenige Mannen met natte Zwabbers (lelie, die de Vlam, ergens
't Hout vattende» aanftonds dempen : gelijk veeltijds wel heb
fien in 't werk (lellen.

Wyders moet den Bouwmeefter gedagtig fijn , dat de onder
't Water komende Vingerlingen doet aanflaan, wel zal hy agt
geven dat niet verdrait werden aangevoegd , ook de Roer-haa-
ken daar eerft laaien inpaffen, mitsgaders een Malle na de Hie-
ling, en Hoogte vande Vingerlingen; als ook byzondere Mal-
letjes van derfelver Dikte, en Wijdte doen maaken, op dat het
Roer daar wel na gemaakt , des te gemackelijker mogt aange-
hangen werden; want in defen niet wel op alles gelet fijnde,
kan ellendige talmery geven. Ook fal hy niet vergeeten de Mer-
ken, om Schips diep gaan te weten % aan de Stevens te Plaat-
fen, met witte Verw , of Vet , om te meer figtbaar te wefen,
mogen zy gevuld, of beftreeken worden. En om Leckagie voor
te komen , zal hy 't Schip van binnen , over al met Water
doen begieten , op dat alle valfche Plaatfen, en verborgen lec-

ken mogten ondekt , en vervolgens geflopt werden. Hier toe
zal, om 't Schip durabel te maaken, het zoute beter dan het
verfche Water wefen.

Maar laat ons den Bouwmeefler wederom eens binnewaards
volgen, en fien wat fijn aldaar gebleeven Volk, geduu'rende fijn

afwefen zullen hebben verrigt. Zy hebben onderwylen den Over-
loop, door de hier voor gemelde Planken , met regt doorgaan-
de, en wel-ftrookende Naden gedekt, en niet toegelaten dat eenig
Spint daar aan gebleeven is, en die voorts, door een draad Wir,
en Grovwerk, wel digt gedreeven i de Schoe, of, anders gezeid
Zetwegers, ter Dikte van Schips Huid, op de Watergangen ge-
voegd: dog defe fullen , indien 't Schip Siundcrs zal voeren,
alvorens haar Plaats hebben genomen.

Vande De Boevenets Balkweger, die voor Dikte een derde der Ste-

zétwegers, ven maë aannemen, hebben zy na gefielde Royfchrap, wel or>.

en Bocve- gehangen. Voorts d' Inhouten, tulïchen de Gefchut- Poorten,

Tcg<t~ Pec dunne Eike Planken, of Greine Balk-deelen bekleed, en
inde Gefchut - Poorten ielve, de onder en bove Drempels na de

vande ««waterende Malle, ter eenpariger Roying, ingeplaatft. De on-

mdTpoor.
derfte mo5en in Dikte met de Hu 'd gelijk» dog de bovenfte,

«en .

e
° " om. der Duimen vaft makens wille , wat dicker wefen. De hou-

te
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te Nagels zullen zy met Wiggen wel gcllooten , en de Yfere
Bouten, die 't nodig hebben, op Ringen wel geklonken hebben,

en hier mede fal 't Schip in ftaat wefen , om tot het van Sta-
pel loopen bereid te werden.

ffet XV1IL HOOFD-<DEEL

Handend
Van 't Schip in 't Water te hengen. Vande Schooren in

't (Ruim. Eenige Bedenkingen , en Ongemakken daar ontrent •

Voorgevallen, Vande Klinken. Vande Schooren 'onder de

Barkhouten, cn Boegen. Van 't Voorjle Stapelblok, en Van-

de Smeerhouten. Vande Slagheddens. Van 't Afjloopen.

Een GcVal daar ontrent.

AL lang genoeg het Schip op 't Land, en buten deflelvs Van
Element gehouden, 't Is reeds met alle Deelen ,

die'tSchipte

't Sterkheids halven, nodig heeft, voorfien. AI ó'ovc^Z"
rige zullen ten grooten Deele, of, alleen tot der Scheep- ' i

lingen Gemak, of tot Schips Cieraad, dienen. Waarom dan ook
her npg aan te brengene Hour , en Yfer, door deflelvs Zwaar-
heid, het Schip tot nog toe alleen, of voornaamlijk op fijn Kiel
fteunende , mifl'chien eenig Nadeel zoude kommen toebrengen.
Voor welke , 't zelve, in 't Z3gte, en over al gelijk dragend
Water, leggende, geen Bekommeringe behoevt te wefen.

Dat het Schip, een uitnecmend groot, en zwaar Gevaard.tot E™;ge
nog toe op het Land', als onbeweeglijk, geftaan hebbende , nu Betknkin

:

Van figfelvs, en, in weerwil van alle tegenhoudens Kragten, gelijk
fiC°'

als in 't Water wil wefen, fchijnd, aan veelen, en op die Tijd
van alle kanten toegevloeide Menfchen, een Wonderwerk te zijn.

Maar regt ingefien, konnen verfcheide Redenen , hier ontrent te

geven, defe verwondering minderen, of geheel wegnemen. AVant,
nu van alle Schooren, en Belemmeringe ontbloot, voor laager,

en agter hooger, alleen op Kiel, en Stapelingen, beide met Kaars-
roet wel dik beftreeken., ftaande , moet het Schip noodfaaklijk
meerder Pooging tot nederwaards tc facken roonen , als tot nog
toe, onder al dien Omllag , heeft konnen doen blijken.

Daar nevens leerd ook d' Ondervinding, dat een Bol Loots,
wegens fijn meerder Zwaarheid, foodanig ihel van een Berg ne-
derwaards fal rollen, dat het aan een dito van Hout, en defel-

ve Superficie hebbende, onmogelijk fal fijn, den eerften, in ge-
lijken Graad van Snelheid , te volgen. Wy fien ook dat de
Sclieepen fonder Zeilen, met een gantfeh kalm Weder, in een
aftappende Rivier, niet alleen het rondom haar zijnde Water
voorby loopen, cn alfoo uit het Nabuurfchap van't eene, in dat

M 3 van't
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van 't ander geraaken. Maar ook dat, na Mate vande zwaar-

heid harcr irthebbende Laften, d' een d' andere voor by dryven;

waar uit men dan ligtelijk befluiten kart , dat de op Stapel ftaande

Scheepen , na Mare van haare minder of meerder Zwaarheid

,

ook trager, of fnelder daar van moeten afloopen, en dat dc

Poging vande Zwaarfte, altijd noodfaakhjk meerder Waterwaards>

dan die vande Ligtfte, moet weien.

En alhoewel de veelvuldige Scheeps-Bouw, hier te Lande,
de Meefters, ontrent haare Scheepen te Water te brengen, by

trent voor- na onfeilbaar heeft gemaakt : zo fijnder egter nog Exempelen
gevallen. voor <je Hand , die aantoonen dat defe Verrigtinge niet altijd

even favorabil komen uit te vallen.

Want eenige Jaaren geleeden, is 't gebeurd, dat een Schip,

de Slagbeddens al te laag, cn los gefteld lijnde, in 't van Sta-

pel loopen , fodanig Overkant viel, dat het eene Slagbed geheel

weg perfte , en vervolgens op de Piek blyvende hangen , daar

door by na onverhelpelijk, kwam te berften. En is dit de Re-
den (zo ik onderrigt ben) waarom de Portugefen haare Schee-

pen, in 't Bouwen, met dc Piek nederwaards ftellen , en die

eerft doen in 't Water loopen.

Dog hier tegen heb ik ook gefien , dat defe Balans Beddens,

ontrent een zeer notabil Schip , zo hoog , en valt waren aan-

geftopt, dat het Schip ontrent 30 of 40 Voeten voortgegaan

lijnde, t' eenemaal ter fmoor daar in liep, en binnen 24. uren,

\vegens de Losheid vande Grond , en breekende Smeerhouten

fodanig neerzakten , dat niet anders als met d' uiterfte Moeitens

en Arbeid , eenige Bouwmeefters al hoop , en radeloos lijnde ,

weder ter Gang , en in 't Water kondc gebragt werden

,

d' Engélfche , op wiens Kullen het Water veel Voeten op»

vloeid, hier door ook Middel vinden, van defe Ongemacken
te ontgaan. Haare groote Scheepen zy op laage Gronden , en

met Dyken, en Schotdeuren rondom beilsote Plaatfeu, bouwen.

Welke zy, 't Schip Waar lijnde, open zetten, en laten 't alfoo

van Stapel dryven.

Hier uit meen ik den Bouv/meefter nu genoegfaam te fullen

blyken , dat ontrent lijn Schip in 'f Water te brengen geenfints

los, of het Werk klein agtende moet wefen , maar met alle

Omfigtigheid hier in te werk gaan.

Al eer eenige Schooren of Stapelingen van buiten doet los ma-

ken, of wegnemen, zal lijn Schip, indien 't Groot, en Zwaar

is, benceden in 't Ruim, om in 't afloopen , Kiel , en Leg-

gers te llyven , met 6 of 8 Spanten, zvvaare en met Schips

Grootheid^ over -een- komende , Steekfchooren voorfien. d' Ee-

ne Einden fal hy inde Halzen vande Knien , en d' andere

tegens malkander , ter drang op het Zaadhout voegen •, want

anderfints, defe verzuimt lijnde, is 't wel gebeurd, dat verfcheide

Leggers, in Schips afloopen, irreparalel quamen te breeken. En
aan d' andere zyde hebben defe Schooren wel getoond , van wat

Nut zy voor Schips onderfte Deelen waaren , als door Kiels

kragtig infpannen , de Halfen van fommige Knien deden in Stuc-

keft

Vande
Schooren

in 'l Ruim



B O V W-K. O N S T. 95
ken fpringen , die dan maar veranderd , of alleen andere by
gevoegd , behoefden te werden.

Thans zal den Bouwmeefter 't gemelde Dompblok los maa-

ken, twee, ter wederzyden , met Kaarsroet wel vet gefmeerde

Wiggen, fodanig daar opfchuiven, dat gevoeglijk voor by den

anderen konnen heen fchieten, en die door de Ram wel dra la-
Vmie

ten aanftooten. Twee Klinken , op dat het Schip in 't neder- mirtJa;

zetten niet voorwaards mogt fchieten , daar op voegen. Ten
felven Einde, ook aan yder Zyden van 't Schip , lootregt over

defe , nog een anderen , met het eene Einde onder de Bark-

houten , tegen een wel vaftgemaakte Klamp , en het ander

Einde tegen , inde Werv geflagene Paaien dog fodanig , dat al-

les ter afloop gereed lijnde, langs een befmeerde Plank , door

den Ram ligteïijk binnewaards kan geloft , en weggeftooten wer-

den, daar by ftellen.

Nu zal hy even agter 't voorfte Stapelblok , een Smeerhout

leggen, ter Dikte na dat hy 't Schip wil nederzetten , en wel

toefien dat de voorfte t' elkens nog lager komen, geplaatft wer-

den. Van 't Dompblok, tot op dit Smeerhout, een Touwtje
fpannende , mag hy al d' andere regtlynig daar onder fchik-

ten. Voor - Steven , Boegen , en Barkhouten , zal hy na de

Grootheid fynes Schips met een Party Schooren, lbdanig onder-

fch ragen , dat in 't nederzacken, door de Mookers t' elkens fagjes

geloft, of anders inde Aarde facken mogen, wel agt gevende>dat die

onder de Barkhouten ftaan, niet al te veel werden gedrukt, en defe

Stootkanten alfoo niet tot Splinters en fchande maken (gelijk al ge-

beurd is) nog een Jijn aan 't onderfte Vingerling doen nayen , en al

mede tot Schips tegenhouden , ter ftaar laten aanwinden. En op Vmit

dat ook het Schip , in 't nederfetten , voorwaards los flaande , ond°r°de

niet ter zyden vande Smeerhouten mogt fp3tten , zal 't nog Baikhou.

nodig fijn twee zwaare Sloyfchooren . by na Waterpas , aande B°ege

"

Steven , of het voorfte Einde der Kiel te paffen. Vervolgens

fal 't nu Tijd werden, de Stootkeggens, door de Ram, van on-

der de Kiel uit te dryven. Met de eetfte, voor dito Balans-

Blok, zal hy een begin maken , en vervolgens voorwaards ope-

reeren, t' elkens Smeerhouten onderhalende, en na de Lijn op-

ftoppende, zo haaft als eenig Stapelblok word genomen, opdat

het Schip, zo veel mogelijk was, geduurig opgehouden, en on-

derfteund wierde. Dat fommige op 't eerfte Stapelblok , even ,

Va°

T'n ï'v ':i j o i i
t voorfte

voor t Bedding leggende, geen Stootkeggen voegen, maar het stapelblok,

felve , een flagtig , en op een of twee Plaatfen , om te beter

te konnen gekloovd, en weggebrooken werden , by na doorge-

zaagd Blok fijnde , laten inde Aarde finken, heb jk , om dat

daar door 't Schip dapper onderfchraagd , en in het ter fyden,

of vooruit- fchocken belet vvierd , altyd geagt met Vooriigtig-

heids Regulen over een te komen. En op dat ook het Schip,

in 'c afloopena niet ter regter, of (linkerhand weg weeke, ful-

leu eenige vande voorfte, en Dikfte Smeerhouten in het mid- envande

den, ter Breedte vande Kiel ingezaagd, en uitgehakt werden , smeerhou.

door welke Holligheden fy heen fal pafleeren. Ook ten voor-
ten'

fchre-
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fchrevcn Einde, ter wederfijde , nog twee Regels wel vaftop
dito Smeerhouten laten klinken, en Klampen, die 't Schip ins-
gelijks lullen helpen beftieren.

Nu dunkt my dat ik de Schooren , wegens Schips drucken,
al tot breekens roe ile ' krom buigen, eenige daar van door Moo-
ker of Slegge ontlalten. Andere met de Bijl onder afhacken.
De derde inde Aarde zinken , of in «kicken fpringen , dat de
Splinters om d' Ooren vliegen, en alzoo is het Schip op fijn

Vet , en Smeerhouten nedergeraakr.

sia^b?d

de Thans ismen met alle Man belig aan de Slagbeddens te maa-
dens. ken hier toe magmen een doorgezaagd Mafthout nemen , en

met de ronde Zyde bove leggen, of een dicke Plaat van een
lange Sommer, de Binnekanr wat affchavende, gebruiken. Ook
heb ik gefien, dat dit Werk , ter wederfijden , door een op-
malkander geftapeld , en vaftgekneveld blok Planken , verrigt wierd.
Daar Vlak en Kimmen , op het alderlaagfte , t' famerr komen ,

mogen zy , tuflchen haar en 't Schip ontrent 2 a 3 Duimen
fpeelens fijnde , een begin nemen, en lig, op eenparige Wijdte
uit de Kiel , en gelijke Hoogre uit de Smeerhouten , Water-
Avaards heenen ftrecken. Mee Blocken zullen fy wel onderftopt,
en met Schooren, voor 'r nederfchieten, en ter zyden uitwyken,
wel bezorgd welen.

Van Kiel, Slagbeddens, én Smeerhouten, fijn nu met gefmolten
'tafleopea. Kaarsroet wel dik beftreeken , en ondertufichen is 't Peil hoog

Water, en *t Schip klaar, geworden, om 'er in te loopen ; den
Bouwmeefter doet nu de Sloyfchooren van vooren wegnemen;
gebied de hier voorgemelde Klinken vande Kiel te breeken, ook
die van ter lijden ftaande Steekfchooren , door de daar toe ge-
reed leggende Rammen, weg te flooten; en eindelijk vande Na-
jing van het Jijn, op 'c Vingerling af tc hacken: en geevd al-

foo het Schip fijne Valediébie : en juift zo begind het fagjes

voor teglyden, en allengskens in Snelheid fodanig toe te nemen,
dat, gelijk als verwoed , het van vooren niet als Ichuimend Water
fpuiwd, en van agteren niet anders als enkel Rook, Vlam, en
Vuur ter krak , en breekende Smeerhouten uit , 'en by Piek en
Steven opwaards, jaagt.

Dog indien 't Schip 't Woord lijnes Meefters niet aanftonds
gehoorlaamd , en niet voorvvaards wil , zo zal hy de ter weder-
fijden gereed leggende Rammen, en Wiggen gebruiken, en het
felve, door 't agter op fpooren , gaande maaken ; maar egter hal-

En een fterrig blyvende, heb 'ik gefien, dat een Schip, niet luiirerende

lmKn t

da"r
na al & Wiggen > d'e van ter lijden, onder delTelvs Kiel wier-

den geftooten , evenwel aanftonds voortging , als den Ram regt

van agteren gefteld fijnde , een Wiggen onder den Hiel wierd
ingeflagen. Miflchien fal de Beweging, der Slagen , die eerft

wel van d' een na d» andere lijde , maar nu van agteren na
vooren ftrekten , hier van d' Oorfaak wefen 5 dog 't zy hoe
'twil, 't Schip is fonder Ongemak in 't Water, en voor deWerv
geraakt, de Timmerluidennen Sjouwers haaften na 't Vry Ge-
lag, en Halvaatjes, en ik na de Nagt-ruft roe.

Maar»
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Maar, al eer hier nog affcheide, heb ik goed geagt, tot Ver-

maak vande Onkundigen , en egter Begeerige Liefhebberen , een

Schip gereed ftaande om van Stapels te loopen, alhier te laten

afteikenen. Door de Letters a , werden de Smeerhouten , door

b het Dompblok, aangewefen. c Geeft de Sloyfchooren.; d dc

Klink aande Kiel ; en e, die aan Schips Zyden" ftaat , te ken-

nen. Met f werd het Slagbed; met g het Jijn; met h den Ram,-

en met i de -Wiggen uitgedrukt. Al 't overige zal wyders van

weinig belang welen.

-insv jjnii'.a-.'/X aftflim r'jrti nano.T ob irb qo t^ir.m Iel lm ui

Het XIX. BOOFD-<DEEL
•*b :sj » jj.. .qsj}, ,.-u.t 1 dut 10. roiiinrMicö aihivvoa 3D ttiv . u '

Ha m d e l d

Vande Stellingen agter , en rondom het Schip. Vande ho-

Venfle 'Barkhouten. Van het Reehout. Vande Gefchut-

gangen , en Vollingen. Vande BoeVenets - Balken. Vande

Gttlingen. Vande %ufen in 't venteen. Vande groote <^k/?.

'Vande Fokke-^ufl. Vande Befaans -
<%uft. Een GeVal

ontrent de groote <ï{ujl gebeurd. Vande H.aU - Klampen.

. Van 't Schips agterjie Deelen.. in 't gemeen. Van 't onderjle

Hekkebord. Vande Vel\- Lijjl , en Voet Vande Gaandery.

: Van 't Hekkebord boVen de Gaaldery. Van 't Hekke-
' bord boVen , of neVeits de Fortuining. Van 't hoogjle

, of

doorlugtig Hekkebord., Van 't Kruis agter in 't Hek.

Vande Stutten der Gaaldery. Vande Schcerplank. Vande

Dek , of Slingerl'ijjl. En eindlijk Vande Staathoutcn , en al

't andere Beeldwerk.

K'Olk door den Drank nog eenigfints Buis, cn halv Ver- vande

zeeuwd lijnde, begind nu een breede Stelling, van ^"J",
8™

't Land af, tot agter aan 't Schip, te maaken. Ver- rondom

vervolgens de Jocken , ter wederfijden op het boven- h" Sch,f'

fte Barkhout , te Haan- De Steekers met een Tand daar onder,

en aan te voegen
; de Stelling- Deelen daar op te voeren; de

Roeden , ter Roying vande bovenfte Spanten Barkhouten , om
Schips Stutten te fpannen. En ondertuflehen is 't ander Volk, Vande

op de Werv, bellg met de Barkhouten zelve gereed te maken. 3°"^^.

Haare Breedte is een tiende minder, als die onder de Poortenten,

vaaren,- haare Dikte is wederom de halve Breedte, dog het bo-

yenfte mag in die beide altijd wel iets minder, dan 't onderfte

wefen.

Het Reehout, dat, in Schips midden, de opperfte Stootkant is ,van'tR«c.

«n op de manier van eer» Lijft word uitgefchaavd , verfcheeld ,
hout.

N in
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in Dikte en Breedte, vande bovenfte Barkhouten , gelijk als de-
le, vande onderfte , doen . dat is, een tiende-deel minder.

ïhM
Gc" Wat " U ^ e ^aar tu^~c 'len invaarende Veilingen

, en Ge-
Gangen, fohut - Gangen aangaat, haare Breedte is niet wel te bepaalen,
enVoiliu- Den 'Bouwmeefter moet in agting nemen, op wat Hoogte den

bovenften Overloop zal leggen, en hoeveel het Schip Voorfcbeen
zal geven, enwydersde Breedheid defer Vollingen, en Gefchut-
Gangen daar na fchieken. Maar om evenwel hier ontrent eeni-

ge Order aan te wyfen , zo zeg ik datmen de Gefchut - Gang
vande onderfte Poorten, gezeid Breegang, ruim eenderde, van-
de Hoogte die tuflehen beide de Overloopen op de Hals is ,

breed fal maken , op dat de Poorten met minfte Kwetfing van-
de Barkhouten , daar ingevoegd mögten werden. De Volling
tuflehen de bovenfte Barkhouten diend zodanig geplaatft , dat de
Spygaten van 't Boevenet behoorlijk konnen onrfangen, en zo
breed te wefen , als een vande Barkhóute » daar tuflehen zy ge-

voegd is. De Gang die boven defe ftaat, indien 't Schip twee
Laage Gefchut fal voeren, mag zo breed wefen, dat de Poor-
ten, zonder Reehout, of Barkhouten te Kwetfen, daar in kon-
nen gehakt werden. Maar in Scheepen die drie Overloopen,
en zo veel Laage Schut voeren , is defe Schicking wederom an-
ders. In 't kort gefeid, *t gaat hier ontrent als met Kanten, of
Koorden van een Rok, die den eenen hoog, den anderen laag,

d' een wijd, en d' andere wederom nauw leid. Alleenlijk zal

men agt geven, dat de breede Gangen na de Gefchut - Poorten

,

de Vollingen na de Spygaten , en defe alle met malkander fo-

danig gefchikt zijn, dat volgens de befte §ier , die Hoogte van
het Schip bekleeden, welke nog te Voltoyen overig is. Voor ,

en agterwaards behooren fy al te famen een weinig minder, dan
in t midden, breed te wefen. De Vollingen neemen gemeen-
lijk de halve Dikte vande Barkhouren aan. Maar na mijn zin,

zoude d' een wat min , en d' ander wat meerder Dikte aanne-

men.

vande Maar, al eer ik voortga. De Boevenets- Balken , alvoorens
Boevenets. 'j Schip van buiten opgetimmerd vverde, dienen wel 't Scheep,
Balken.

£n op haare Plaatfe gebragt ; want den Bouwmecfler, namaals,

wegens Schips Invallen, defe zeer bezwaarlijk invoeren , et! ter

Voeging brengen zoude. Haare Bogt en Dikte hier vooren is

befchreveri. Zy mogen ; a 4 Duimen van boven in de Balk-

weger neergelaten , en aan yder Èinde met ëen Knie vaft gc-

flooten werden.

vande De Fórtuining, mifichién zo genaamd , om dat dit Plankwerk,
Fortuining.

j,y ^ Oude , met dit naakte Wijv befchilderd is geweeft , is
'

al 't geene agterwaards , boven op het Reehout werd gevoegd.

Zy beftaat eerft in een Eike Plank , welkers Dikte , Kalfatens

wille, de helft vande Huid is, en aande bovekant, tot omvan-

ging van hét daar in te voegene Wagefchot , met een Sponde

ingehakt werd. De daar op ftaande Fórtuining Bladen, nemen
gemeenlijck de Dicfcte van een Duim, of een vierde meerder

aan.

Gang
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Gang voor gang zullen defe op de Spykers gefteld, aan d' On-

derkant eerft wel geftrookt , vervolgens de Bovekanten na een

Roede afgefchreven , en alzo de Stutten ingelijvd werden, 't Sal

ook de befte Stand geven , dat yder Gang voorvvaards wat fmal-

der . dan na agteren , is.

't Getal, en Langte vande Gillingen, is na de Groodheid van
Gi ê

e

n
,

het Schip , en 't Oog vande Meefter. Dog dat d' agterfte de lang-

fte fijn , werd geoordeeld de befte Schik te geven. Defer Ly-

ften Dikte mag een vierde minder dan Schips Huid. Tweemaal
derfelver Dikte voor haare Breedre , en ook zoo veel voor het

doorlugtig , of open , tuftchen beide welen.

d' Onderfte Lijft, vande agterfte Gilling, zal t' elkens tot de

bovenfte Lijft vande voorwaardfte verftrecken , tot zoo veel als

'er 't Schip zal nodig hebben.

d' Ruften, waarfchijnlijk zoo gefeid, om dat de Hoofd -Tou-
Rû

a

e

"

n

d<i

wen tegen defe aanleunen, en gelijk als op dele Ruften, zijnin'tgu-

breede Planken, ter wederfijde, met haar voorfte Einde, nevens meen

de Maften , buiten op Scheepsboord geplaatft. Haar gebruik ,

gelijk gefeid , is alleenlijk de Hoofd - Touwen fodanig uit te

fpannen, en van 't Schip te weeren, dat d' een den ander geen

Schade toebrengen. »

De groote Ruft neemd een vijvde Deel van Schips langte, vande

voor de haare , en fomtijds nog wel meerder aan. Derfelver
|
r°°te

Dikte aande Binnekant is een vierde meerder, maar aande Bui-

tekant met de Huid gelijk.

De Focke-Ruft een fefte korter dan de groote, maar in Dik-
Fo
v
^

dc

te aan defelve gelijk, is. Ruft.

De Bezaans-Ruft , heeft gemeenlijk de halve Langte vande vand*

Groote, en een vierde minder voor derfelver Dikte. De Breed- Bezaan

te zo van d'een als d' ander, is uit het geen zy verrigten moe-
Ruft-

ten, ligtelijk te kennen: en zal meer of minder moeten fijn, na

Mate dat de Scheepen , van boven veel of weinig invallen. Seer

voorfigtig fal 't van den Bouwmeefter gedaan fijn , indien zijn

Schip hier ontrent vol Hout zal gevoegd, en gevuld hebben ,

want hier door , de groote Laftlydende Putting - Bouten over al

behoorlijk geplaatft, en geflooten zulle werden-

Maar al eer nog vande Ruften fcheide, fchijnd my een Ge- Een Ge-

val, hier ontrent gebeurd, en dat gefchaapen ftond een quaden

uitflag te fullen nemen , tot waarfchouwinge, nog fchryvens waar- d= groote

dig te wefen. Twee Maats dan fullende t' famen de groote ^fd

ge'

Ruft , nevens d' Opperkant van 't bovenfte Barkhout voegen #

hadden fig ten dien Einde , 3 a 4 ligte Juckjes , vande oude

Centen bereid , en defelve wel met een Tand in malkander ge-

hakt •• dog Klampen , vande felve Stofte , op het Barkhout gc-

flagen, en de Jucken maar met korte Spykers , gantfeh onagt-

faam daar op vaft gehegt fijnde; quam de Ruft, die na Schips

Saling, zo hier en daar moft neergefpannen werden , de Jucken

fodanig te drucken , dat de Spykers flipten, en de- Ruit door

defe Jucken, van "t Schip af, buiten d' onderfte Stelling heen,

fonder nogtans eenige Mcnfchen , zelvs niet de gemelde Maats

,

N 1 juift
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Halsklam-

pen.
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juift dqcmaal daar niet ontrent fijnde, te befchadigen, inde Ha-
ven wierd geworpen.

De Halsklampen , zo genaamd om dat de groote HalCen door

defelve werden aangehaald , en toegezet , werden by fommige

met de fmalfte Kant, als wanneer de halve Dikte vande Steven

aanneemen, en by andere met de breedfte Zyden, tegen Schips

Boord gepaft. Die dan Cieraads-halven, fomtijds met een Leeuws»

of Snaaks-Trony , Bebeelded fijn. Derfelver ftandplaatfe gemeen-

lijk drie vierde Deelen , van 't Schips Wijdte, voor de groote

Maft is. By Voorbeeld; een Schip wijd 28 Voeten > de Hals-

klampen zullen 21 Voeten voor de groote Maft ftaan. Ziet het

Werk:

**l 3
*\ 7

Facit 21 Voeten.

Van
Schips ag-

terfte Dec
len in 't

meen,

Van *eon<

derfteHak.

kebord.

d' Agter-Einden van meeft alle Scheepen , werden by alle

. Natiën, d' een min, d' ander meerder Cieraad, en ontzags- hal-

ven, dewyl aldaar 't verblyv vande voornaamfte Scheeps- Voog-

den is ,
• met alderley Sny , Beeld , en Schilderwerk voorfien.

Alle de Ornamenten die zig regt van agteren , boven Schips

Spiegel vertoonen , werden in een ruime beteekenis , met den

Naam van Hacke, maar, in mijn fin, beter met die van Hecke-

bord uitgedrukt: nademaal het Schip, van agteren in alle fijn

Scheeringen en Sutten ftaande, by na doorlugtig een Heek gelijk

fchijnd; waar van daan waarschijnlijk ook den Naam van Hek-

balk nog afkomftig is. Zulks dat alle defe Flanken, of Borden,

die om defe Stutten gewerkt werden, met regt den Naam van

Heckebordén zoude voere mogen. Maar in een nauwer zin ge-

nomen, werden alleen vier Heckebordén opgeteld.

Het eerfte, of onderfte, en tegen welke het groote , op dc

Hekbalk ftaande Verwulffel eindigd; en in volgende Afteikeninge,

by Z met de Letter a werd aangewefen, is in Dikte, een vierde

meerder dan de Huid' van 't Schip., in het midden een vijvde,

aan de Einden een vierde minder, dan de Hekbalk, breed. Dog

d' agter-uitgefpanne Bogt fal met defelve gelijk wefen.- en des-

felvs Rondte opwaards daar mede overeenkomen. Zoo verre

moet het agter de Stewen werden geplaatft , als genoeg is om

Schips Roer gevoeglyk af , cn aan to hangen, en foo hoog ftaan,

dat de Boevencts-Planken het zelve ontrent het midden , of een

weinig hooger of laager ontmoeten.
. ,

"

, , „ ,

De Verwulv-Knien mogen een vierde dicker dan t Hcckc-

bord, cn d-wers-Scheeps .een vierde brceder dan dick, wefen.

Voor 't Geweld der agter aanperffende Water Golven
,
dienen

fy met Spoorcn de Hekbalk ingelaten. Met geveerde Haakbouts-

vaft gemaakt, en voor * opryfen , tegens den Overloop met

Kloten wel geftopt te wefen. 't Verwulffel felve diend van

droo^e, dfeke , en Holheids wille, fmalle, op malkandet\gera-

batte/ Noordfthe, of Balkdeelen, befchooten te werden.

De
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De Dek -Lijft, is een vierde minder dan 't Heckebord dick » vand-

werd Binnewaards daar mede gelyk , maar Buitewaards haar Dck-Lijft

eygen Dikte daar over heen fteekende , gewerkt. Dog ter we- vanX°Gai-
derfijden van Schip fteekt zy dubbeld, dat is, tweemaal foo veel dery-

over. Waar op dan ook de Voeten van de op fy gevoegde Gal-
deryen haar Begin nemen, die met verloore Lippen, ter Breedte
als de Dek. Lijft fijdelings uitfteekt , werden ingelaaten. Defe
Voeten vande Galderyen fijn gemeenlijk een feftiende Deel van
Schips geheele Langte lang, en loopen op yder Voet langte on-
trent een halven Duim tegen de Zaling, of Strooking der Bark-
houten aan. Haare Breedtens aande Voor, de helft minder dan
aan haar Agter-Emdens is. By de Leyer d werd fy aangewe-
zen.

Het tweede Heckebord fig boven de Ligten vande Galdery zo- van ha
danig geplaatft vind, dat de Huts- Vloer, tegen het felve agter- Hekkebord

waards heenen, een eynde neemd. 't Is in Dikte even als het oawêry."

onderfte. En na Mate van deffelvs Lengte , komt het ook in
Rondte, Bogt en Breedte , met het felve over een. Alleenlijk
fal 't aande Einden een weynig breeder dan in 't midden we-
fen. Aande Onderkant, tot beter over-een-korninge vande Rond-
te der Scheerlyft, wat uitgehold fijnde. De boven Einden vande
Galdery

, en onder Einden vande Hekftutten , werden Binne-
waards daar opgelipt, en vaft aangemaakt. By de Letter e het
ook inde Figura Z , te fien is.

Het derde Heckebord werd by g vertoond, 't Is in Dikte , van'tHec-

Breedte, en Rondte opwaards met de twee anderen gelijk, dog nt
de Bogt agterwaards, op dat tot het doorlugtig, en .gefheden vensdcFor-

Heckebord, niet al te Veel Hqut.s mogt gefpïlt werden, is wat
tuining"

minder, deffelvs Langte is zoodanig als 't Schip wijd is , daar
ftaan moet. 't Werd geplaatft, met de Bovekant gelijk , of nevens
de Fprtuining.

_

" _
Boven dit Heckebord volgt een Plank, ter Breedte als geza-.

mentlijk, de bovenfte Lijft vande Fortuining, met het open
tuffchen beide is. En werd dit wel gemeenlijk, met eenig Loov-
werk, doorlugtig uitgefneden.

Nu* volgt eyndelijk het vierde, en hoogfte Heckebord. Als een; vm
Kroon werd het op al 't andere agter Werk gefteld, en gemeen- Hü0£fte '

lijk met Tritons, Satijrs, of leggende Leeuwen, 't Schips, (rf^ig Heckl-

's Heers Wapen vaft houdende; en tot te minder Wintvang, al bo^d •

mede Doorlugtig , uitgefneden. 't Moet zoo lang ter wederzyden
van 't Schip uitfteeken, dat de Staat -houten, of Hoek- mannen ,

met haare Hoofden daar ter fchuil konnen onder blyven. Dit
Heckebord veeltijds uit Greine, en na den eifch krom gehakte
Stolp - balken , ook wel uit, op malkander-genagelde, oude
Maften, en Reen, gemaakt werd. Het diend in Dickte, ten
minften twee vande vorige, en in breedte haar alle drie te be-
vatten , en fomtijds nog met eenige ftucken , na vereifch van-
de Beelden

, en order van den Beeldenaar aangevuld te werden. v«
't Word by letter i uitgedrukt, 't Kruis dat zig hier by k ver-,'^

1"538"

toond , werd, op dac de Scheepen, door haat groote Hoogte ft h*
N 3 in
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in 't flingeren, te minder verwricken mogten, met de onder-

Einden aan 't tvvede , en boven - Einden aan 't derde Heckebord
gehegt. 't Is in Dikte met de aan Boord ftaande Stutten gelijk,

een derde breeder dan Dik, en van agteren vier i vijv Duimen
rond gewerkt. De (hit, die in 't midden van 't Kruis ftaande,

tot een Stoel voor de Vlagge-ftok fal dienen, komt in Dikte,

met het Kruis over een, maar is, om te gevoeglijker een Knie
aan 't boven -Einde te konnen voegen, een derden meerder dan
't Kruis breed. Van agteren mag zy , om 't Heckebords wille,

j, 3, 34, Duimen rond wefen; al d' andere zijn een derde min-
der, dan 't Kruis, dik, en breed. Dog altemaal moeten zy om
't opperft Heckebord daar aan te konnen hegten , boven 't Schip

uitfchieten. d' Engelfche al deze Heckeborden , en 't geheele ag-

ter-Werk, na 't vallen vande Agterfteven , laten oprijfen, maar
by ons werd het wat fteilder gezet,

vande De Stutten vande Gaaldery, die by 1 vertoond en met d' on-
stutten der der-Einde op de Dek-plank , en boven Einde aan 't twede Hecke-

ey
' bord gehegt werden, neemen gelijk alfmen ziet, eerft een uit-

vallende, en allenskens, voor of nevens de ligten vande Gaaldery,

een regt opryzende Bogt aan. Haare Dikte, en Breedte is een

vierde minder als de Knien van 't onderfte Verwulv, hier voor

befchreven.

vande Ter plaatfe daar deze Stutten haare uitvallende Bogt verliefen,

plank' werd haar een Scheer-plank , of ook wel gezeid een Slinger- lijft,

wegens de verfcheide Svviéren , en Bogten die fy heeft, toege-

voegt. Haare Bogt agterwaards , tot zoo wijd als het Schip

aldaar is , komt over een met de Bogt vande andere Heckebor-

den. Dog de Vleugels, die, op Schips Zyde, ter Langte als dc

Stutten, over de Dekplank, ofte Voet vande Gaaldery , agterwaads

vallen, uitfteken, worden op de Hoeken insgelijks zo veel agter-

waarts uitgefpannen, dat, met de in het midden uitftekende Bogt,

een regte Liny maken. Haare Rondte opwaarts, op de Wijdte

van 't Schip , is een derde meerder , dan vande Heckeborden ge-

zeid is , waar na de Vleugels buitewaarts ook zoodanig moeten

opvliegen , dat van boven al mede een regte Lini vertoonen.

Deflelvs Dikte, blyvens Hout, mag een derde van de rfecke-

borden wefen, dog diend wegens het Hol, en Rond- hacken,

voor eerft wel wat Dicker genomen, en gelijk de Voet vande

Gaaldery, ter wederzyden van 't Schip, fig voorwaarts ftrekt,

zo gaat ook defe Scheer- plank- by 't Schips Zyde d' eyge weg
heenen ,' by m , is zy afgeteekend.

vande De Dek -lijft, die op defe Scheer-plank gevoegd is, mag in

siitèr - Dikte aan defelve gelijk fijn; dog haare Breedte moet overfte-

lii'ftf"' ken6 wille, met het onderfte Heckebord over een komen. Daar

zy zig voorwaarts ftrekt , neemt fy d' eigen Strooking vande Bark-

houten aan ,- by Letter n , kan zy gefieri werden. En gelijk de

Gaalderyen op Schips zydcn ,' aan haar voor-Einden laager, en

nauwer dan agter fijn. Zoo moeten ook de Dek-lyften, en

Zetgangen , voorwaarts na* Reden t' elkcns verminderen. De
Ligten agter in de Gaaldery, fijn groot of klein , veel of wei-

nig,
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nig, na 't Scfiip groot of klein is. Het Beeld -werk eefneden -

'

A
na fchikking vande Meefters, die 't doen maaken. Zelden Werd^
het te Avaar genomen; de Staat- houten zijn langs Schecns ón

ea
,

rrent op Stevens Dikte, af en aan, zo het Hout wil uitW *d*£fc
ren. Ue zwaarheid vande Beelden onder de Gaaldery, Pvlafters
Gordynen, Vafen, Termen, en al de andere Ornamenten, fijn
uit de Natuur vande Plaats daar zy varen moeten, Jigtelijk tekennen

,
daarom defelve ook hier voorby ga

5 want geloov dat
den Lefer defe V.fevafen te lefen , alfoo zeer begind te vervee-
len

,
als my het fchryven daar van vermoeid heeft.

Bei XX. HO OF D'-DEEL
H A N D E L D

Vande Manier
, die de Ouden in haare Scheepen Voorwaards

Z L
' Uym

> grimmen. Van 't Galjoen dat ivy aan on-

3 Scbeepen paffen. Vande onder/Ie Legger. Vande bóven-

m Lmr
;

Vande %am. Wande Leeuw. Vande Es.
Vfinde <%elmgen. Vande J^nien in- 't Galjoen. Vande
Jetingbalken: Vande fyien ter fijden aan de Legers. Van
bet Sroekftuk. Vande Kraanbalken. En einTelï,k Vande
Penterbalk

J

Niet alleen van agteren , wift de Oudheid haare Schee-
pen met alderley Beeld , en Lovwerk op te Toyen , rJZ

*
maar, tot Schrik van haare Vyanden, defelve, ook van die de °u-

kreniteZee, Land, of Lugt- Gedierte te voorlien. Sommige fcnom derzelver Sterck , en Wreedheid uit te drucken
waards °P

Schrickelyke Vifch , Wild Zwijn, Draak , of 1W ,\ï SS?
toonde. En andere, willende haare Snelheid te kenntn geven

meiu

hadde voornaame Vogels , voor op, ten toon ftaan. En om won-
derlijk te fchynen

, voerden zy ook wel Cxntauri, Gevleugelde
laarden, of andere Herfens-Beelden, ter Pronk om. Dog meeft
al te maal waren zy van vooren met zwaare Pijl , of Spiesbun-dek gewapend

, welke zy de Vyandelyke Scheepen , Lr ëénSnelle vaart mdryvende, alfoo inde Grond boorden, of zig al-
foo ten Stryden vafthegten. 45

Dog ik zoude door defe buitefprong wel van den Text, env^c.mijn Oogswit, dwalen, 'c Was van Schips Galjoen te fenry- i«» d"

te lijn, en meerders Cieraads , dan Nuts halven , voor aan^-onfe Scheepen gepaft te wefen. 't Gemeene Volk vind aldaar

t!w?
e
r

mdykC
gevoeg-pl«tfen. En werden ook dié gene ,welke fig asn ecnige ligte Misdaad hebben fchuldig gemaakt , ter

de-
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onderftï

Legger.

V»r.de

boven fte

Legger.

Vande
Kant

devotie des overfpeelenden Zeewaters, daar in geklinftert. • On-

le Vaders dit Galjoen een vyveie van Schips geheele Langte
,

GW al te lan- maakte, 't Geen meenigmaal -oorfaak was, dat-

men, in Zee" fijnde , uit vreefe dat deflelvs verre voor uitftee-

kende Zwrarheid , 't Schip voor gaande, en Lek mogt maken,

benodigd wierd , door de Zaag , een groot Deel daar van tc

fnyden , de , gelijk als verwoede Leeuw , Neptuno ten Offer te

geven , en als een Kat zonder Ooren 't huis te komen. Onze

hedensdaagfe Bouwmeefters een agtfte van Schips Langte , of nog

minder, daar toe lang genoeg agt-en : evenwel kan ook de Neus

wel te klein, na Mate van het Lighaam, werden geformeert.

De Galjoens, van Scheepen die, by Admiraals, en -voorname

Zee-Voogden, werden gevoerd , ten teeken van onderfcheid, fom-

tijds van "buiten, tuflehen de Knien ,
Boogs-wyfe befchooten, en

op de Regelingen met Feftonnen , Loov , en ander Werck ,

en de Knien zelve met Najaden, of Water- Engelen , vergicrd

zijn.

Derfelver onder , en bovenfte Leggers moeten aan t agter-

Einde, dwers-Scheeps, malkander in Breedte gelijk zyn, en daar

mede met de Dikte vande Steven, aande voorkant, overkomen.

Aan het Lighaam vande Leeuw , of Draak , fijn zy beide een

derde minder dan aande Steven, d' Onderfte alleen van daar

voorwaards gaande, in- vermindering defelve Order volgt : tot

dat onder des Diers voorfte Klauwen , Fatfoens halven wederom

met eenige Breedte, zoo veel hec Hout wil geven, komt uit te

^DiTonderfte Legger'is, aan 't agter-Einde, diep, of dik als

de Steven aande Binnekant is Onder des Leeuws agterfte Poo-

ien een derde minder.

De bovenfte Legger doorgaans wederom een derde vande on-

derfte verfchild; defe werd , om 't Galjoen eenigfints v*ft te

hegten , met een verloore Zwaluwftaart de Steven mgehjvd. De

Holte of Bogt defer Leggers , f eenemaal na 't Oog van den

Bouwmeefter is.

De Kammen tuffchen defe twee , met een Sponde, ïngeiloo-

ten, mag een vierde vande Dikte der Steven aannemen. Cie-

raads halven kan die aan de Kanten wat rond toegehakt, en ha-

re Dikte voorwaards een derde verminderd werden. Doorgaans

werd fy, met eenig Loovwerk, doorlugtig uitgefneden dog moet

den Beeldhouwer hier ontrent waarnemen , dat fijne gekrulde

,

en zwierige Blaaden fodanig fchicke, dat de yfere Bouten, met

welke fy doorregen is,, zoo veel mogelijk zal zyn , m 't Hout

bedekt blyven. De Breedte van de Kammen , aan 't agter-

Einde, diend na de Breedte van de Volling, die tuflehen de

Barkhouten is, en op welke de Knien zullen ftaan ,
eeniglints

eefchikt te wefen. Ook diend het heele Galjoen , aan Steven ,

na defe Barkhouten hoog of laag, en het voor Einde na 't op-

ryfen vande Boegfpriet , diens Beloop men, door de Schalk,

aan welke de Leeuw, en Leggers ter voeging werden opgehi)ft,

eerft kan afpeilen, gepaft te fijn. De Kammen aan hec Voor,
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altijd een derde fmalder, dan aan 'c agter- Einde, is.

De Leeuw, voor delen, een derde vande Langte des onder- Vinic

ften Leggers befloeg , maar neemc heden , wegens 's Galjoens
Leeuw '

Kortheid , wel de helft , en meerder , daar van in bezetting,

'r Hout, daar toe gefchikt , altyd met het zwaarfte Linde voor-
waards geplaatft, cn dik, na Schips Grootheid, of 't geen men
daar op Beelden wil, diend te wefen. Gezond Willigen, of
Linden

, hier toe wel het befte is. Greinen te fcheurig, en
Ypen te wigtig valt.

De Es, of Krol, die op 's Leeuws Rugge is geplaatft, moet Vandc &.

voor met des Diers Neus, en Pooten, in een regte Liny ko-
menden voor, by de Krol, Stevens Dikte diep; dog een der-
de minder breed , en zoo lang wefen , dat behoorlijk op de
bovenfte Legger, met Bouts , en Spykers kan geflooten wer-
den.

Met een Sponde werd fy , ter üuiting vande Regelingen , inge-
houden, en vandaar voorwaards, na Beloop derfelvcr eenigfints
toegehakr. Dog ik dcfelve liever 'geheel weg genomen , en de
Regelingen

, ter behoorlyker Plaatfen , 't Diers Lighaam inge-
lijvt zag: gelijk ook de gewoonte werd: want doet geen Nut,
maar komt voor een groot Deel 't Gefigt, datmen andcrfints op
't Beeld hebben foude, te belemmeren.
De bovenfte Regelingen moeten nevens de Steven , de Breedte vande Re-

van het Reehout hebben , en komt de halve Breedte voor des- selin6cn-

zelvs Dikte. Dog gelijk zy aan de Es , beide in Breedte , en
Dikte, de helvt verminderen, foo mogen fy agter, en opwaards
aande Oorftut , na Reden , vermeerderen ; want felden werd*
het Romeins Hoofd te ftvaar genomen. De onderfte Regeling,
in Dikte , en Breedte een agtfte minder dan de bovenfte is. Die
in 't midden leid, fal ook de middel Zwaarte aannemen. Haa-
re Wijdte op cn neder, fal geheelijk na de fchicking van 't Werk
wefen. Agt falmen geven dat d' onderfte niet te na voor de
Kluifen komt, want anders in hol Water, door de Kabel lig-

telijk in Stucken werd geflagen, om het welke voor te komen,
men de Regelingen gezamentlijk wat onder by , of na de Steven
mag doen liaan, als waar door de nederhangende Bogt wat meer-
der opwaards, en van voor de Kluifen van daan draaid. De on-
der en boven Regelingen aangepaft fijnde , werden des Galjoens
Knien, een weinig voorwaards, na 't hangen vande Steven hel- Vandc
lende, en tuffchen de Regelingen wat rond gewerkt, daar inge- Knien in

voegd, en vervolgens de derde daar omgefpannen. Defe Knien
'

c GiY
'
osa -

mogen Vierkant, zo dik wefen, als de bovenfte Regeling breed
is, ter Plaatfen daar de Knien varen moeten. Voorwaards wor-
den de onder-Einden op de onderfte Legger, maar agtervvaardsaan
Balkjes, die over dwers tuffchen de onderfte Regelingen in leg-
gen, vaft gemaakt.
De Beetingbalkjes, in welke de Kerveel-Nagels, daar het on-

der , en boveblinde Wand aan beleid werd , haar Plaats vin- BJn

a"dc

den
,
mogen ook in Diepte op en neder , met de Breedte van Wkji

de 'Regeling, ter Plaatfen daar zy leggen fullen , over-ten-ko- •

O men

,
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men, cn langs Scheeps wat brecder dan diep wefen. Vijv of

zes Duimen Bogts, meeder of minder, naar believen, werd haar

opwaards gegeven , en de bovenfte Regeling mee Roos - Bouij

daar aangeflooten.

De Borft banken diemen in 't Galjoen aande Onderkant van

de bovenfte Regelingen paft, mogen eerft Krom gebrand, ten

deelen inde Knien, ten deele zelvs ingezaagd fijn, en een vier-

de minder dan Schip Huid dik is, genomen werden.

Vand= De Knien ftaande ter fijde van 't Galjoen, zullen met haaf

Kien ter lanjifte , dog ligtfte Armen, op de Leggers, en met de andere

Suggen. op Schips Huid, of Barkhouten, werden gevoegd. Sy dienen op

en neder ontrent foo dik te wefen, als de bovenfte Legger aan

de Sceven diep is; dog d' onderüe wel iets zwaarder mag fijn.

Aande voorkant vande Steven moeren fy ten minften foo veel

Breedte hebben, als de Steeven felve Dikte heeft, en vervol-

gens voorwaards verminderen. Na de zwier , en het drayen

van Schips Boegen , moecen fy gehakt , en een halv Rond

daar opgeftooken werden,

v^de En op dat het Water, onder 't brecdc Lighaam defer Knien,
BbKbii.

niet belemmerd . of ter Smoor gelteld , cn 't Schip felve alloo
m

'

in deflelvs voortgang belet wierde, foo werd den, aldaar fijr.de,

driekantige Hoek met Balk , of andere Deelen aangevuld , en

glad gemaakt, en 't Gewrogt, om dat hol , en vol Wind is,

ook het Water gelijk als van fig blaaft, en ter fijden om 't Schip,

of onder de Kiel door jaagd , Blaas-Balken genoemd, 't Eerfte

,ftuk magmen gemakshalve, Lootregt , inde Keel van Knie cn

"Steven paften, vervolgens al d' anderen na Knies loop daar by

voegen -, laten de onder eynden fig boegwaards heene wenden

daar wefen willen.

Om het Brockftuk , dat tot Sluiting vande bovenfte Regc-

Braekftuk. lingen, voor in 't Galjoen geplaatft werd , moet veeltijds , we-

gens de kromme Zwieren die 't aanneemd , ook een grooc

Hout werden klein gemaakt, 't Agter. Einden dicnd lootregt

neer te fchieten , en Fatfosns halven aldaar foo hol uitgeftooken

te werden , als het van boven rond fal loopen , 't geen na dc

boven opdrayende Kanten van de Regelingen mag gefchikt we-

fen; en vorders fal het de cyge Bogt, en Dikte als de Regelin-

gen hebben. Dog dewijl heden de Es heeft uitgediend , foo

ook dit Brockftuk van geen gebruik is.

Vmie De Kraan-Balken , aan welk de Ankers, uit de Grond ge-

fc™"t»i. wonden fijnde, door de Porteur-Lijn , ter berging werden op-
kcn

- gehangen, dienen met het voor-Einde, op dat nog Stok, nog

Ankers - Hand , aan 't Schip haperen mogt , tuflehen de twee

,

of drie Voeten, na dat het Werk fig fchicken wil, over de Re-

gelingen van 't Galjoen , of anders buiten Schips Boegen te

tteeken. Haare Diepte , op en neder , mag met de Dikte die

de Steven aan de voorkant heeft, over-een-komen , de Breedte

een weinig minder mag fijn. Aan't agter-Einde fal de halve Diep-

te fwaar genoeg wefen; maar de Breedte by na eenparig is. 't Ag.

ter-Ekide met yfere Bouten, in een Overloops-Baks, of Beetings-

Balfc
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Balk geflooten , en het voor-Einde door een Greinfende, en lalt»

lydende Drucker, gemeenlijk, door den Beeldhouwer , tot een
Satyr geformeerd , onderfteund werd. Agt zalmen geven , dac
al 't geene defe Balken aan 't agter , minder dan aan 'c voor-
Einde moeten fijn, van onderen werde afgenomen , opdat Houts
Draad ter fterkte, op de bove Zyde, foo veel mogelijk was, ge-
heel bleve. Ligte Schcepen Wel een Knie buiten aan 't Schip voe-
ren , en tot een Kraanbalk gebruiken. Groote Scheepen voor
defe wel een doorgaande , en ter zyden het Schip uitfteekende
Balk ,i tot dit Werk op de Plegt hadde leggen. Dog werden
heden, meeft op de Bak, of van onderen daar regen aangfevoegd.
Want lager leggende , konnen de Ankers bezwaarlijk boven
't Water werden gehaald, 't geen dan fomtijds ongemak kan
geven.

De Penterbalk , die groote Scheepen, om de onder - Einden pj^ik,
vande Ankers, door behulp vande Anker - Taly , ook uit het "

"

Water te beuren, los op de Bak voeren, en met een Strop om
den Baks-balk gevangen werd , mag ligtheids halven van Grei-
nen Hout, en een weinig minder dan de Kraan -Balk dick»
welen

Het XXI. HOOFD-DEEL
t H A N D E L D

Vande Kluisgaten, en by die Gelegenheden ook Vande Kabel-
touwen. Waar de KJ.uifen geplaatjl werden

, en by welke

Occafie daar omtrent Verandering is gemaakt. Vande Mee-
ting. Vande Spillen in 't gemeen. Vande groote' Spille.

Hoedanig d' Engelfche haare Spillen maken. Van 't 'Braad-

[pit. Vande kleine SpiUen. En ook Van 't Anker te win-
.•ded.

En geruimen Tyd heb ick, met het Schip, van buiten, te

voltojen befig geweeft, d' Order vereyft dat my nu bin-
newaards keere, en het felve ook aldaar de befcheide Dee-E
len toevoege.

Niet altijd, nog over al, vind den Zeeman Gelegentheyd van v ,

v'aie

fyn Schip, met Touw, en Tros, aan Wal, of Kay vaft te mar-
Kla,ssua"

ren. Doorgaans moet hy fig , ook in volle Zee, of op Ruften,
en Rivieren, op het inde grond geworpen Ancker, en daar aan
raft gemaakte Rabels, verlaten, 't Syn de fwaarfte Touwen die
tot een Schip behooren, en daarom ook by uitnementheyd , en
gelyk als met uitfluitinge van alle de anderen , alleenlyk met den
naam van Touwen, by de Scheepskundigen bekend fyn. Door
twee , drie

, of vier , ter wederfyden vande Voof-Sreven , in
Schips Boegen, gemaakte ronde Gaten , Kluifen genaamd, fy

O i t Zee-
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"tZeewaard gevierd, en om 'c Braadfpit, of Beeting vaft gemaakt

werden. Na de grootheit van liet Schip, dele Touwen dik, en

nu die beide de Kluifen vvyd gemaakt moeie wefen. Waarom,

dan ook den Bouwmeefter, in 't foitmeeren vacde felve aangaan-

de Touws dikte, alvoorens diend kundig te fyn , of alhier el-

ders onderrigt te focken.

bydie Meert alle Bootfluiden, ofte Meefters der Toetakelinge, voor

S oók" ydér nvet voeren die ' c Sc1i, p w yd is
'
aan de K;,bels

'
m liaar

v^ndeL- Omtrek , een Duim Dikte geven. Sulks dat een Schip 40 Voe-
bdtouwen.

ten -Wyd, fal hebben een Kabel indé Rondte 20 Duimen dik.

Dog déwyl meeft alle Kabeltouwen geen meerder Langto, als

tufichen de 100, en 110 Rynlandfche Voec- vademen bevatten,

en datmen veelmaals , 'by hard Weer, in diepe Gronden Anke-

ren moet, foo ismen ook aan d' ander fyde benodigt verfchcide,

ja vier, vyv, of meerder van defe Touwen op malkander te fte-

ken, en te Spliflen : want hoe meerder Touws Langte, by hard

Weer word uitgevierd , hoe minder dat beide Anker en Touw, zal

te lyden hebben. Nademaal door het verre voor uitftaande Touw,

•*t Anker vlak op de Grond leggende, te beter vatten, en hou-

den, en de kragt van Wind, en Water, door de groote neder-

hangende Bogt , die 't heeft, fonder dat eens ter Spanning komr,

brecken zal. Voor defe Knoop, of Splillïng, die ook door dc

Kluisgaten moet paficeren , magroen het Touw de halve Dikte

verdubbelen ; en nog voor de Serving, daar mede 't zelve om
voor 't flyten , en wryven tegens 't Schips Galjoen , Steven ,

of Kluifen te bewaren , bekleed word , magmen tot de voor-

gaande Dikte een derde by voegen. By Voorbeeld} een Schip

wijd 36 Voeten:

De Kabel is cnkeld dik - - - -
. 18]

Op de Spliffing dik - - 27 ^Duimen.
Op de Serving dik 3 6 '

't Kluisgat wijd op den Diameetcr - 1 1 j

In voorgaande Jaaren , defe Kluifen in alle Tweedekte Schee-

KiS/e! pen , altijd op het onderfte wierden gevoerd; alwaar zy heden

pitatftwcr-
jn van Oorlog nog werden gevonden. Maar in Kqopvaar-

ien
' ders , en die vande Ooft-ïndifche Compagnie , dewijl derfelver

veellaftige Lading de Scheepen diep in, en de Kluifen na by

'c Water doet zinken , heeftmen defelve , al voor eenige Tyd

een Dek hooger , dat is , op het Boevenet , beginnen te Plaat-

(en.

£„ by Want als indien Jaare 1661 de Ed: Heeren Bewinthebbe-

weikc oc. ren van gemelde Compagnie 1 een van die Scheepen , welke met

SÊST Staats bevel, en koften, by cemge Koopluiden, tot Beveiligin-

verande- „ e vande inde Noord-zee zwevende Engelfche Kapers, waaren

S £C
' uitgereed, hadden Gekogt.en het felve, met de gewoone Ladin-

ge belaft, naar Ooft-Indien wilden (tieren
•,
zo ts't gebeurd.dat dit

Schip in Zee, en in 'c Canaal komende, door Contrarye Wind,

aldaar zodanig hol Water kreeg, dac de Kluifen, doeruaals nog

niec
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niet gcftopt> vermits de Touwen, wegens de Nabyheid vande

Wal, nog niet uitgeftooken , nog d' Ankers weg gezet waaren ,

bj na geftadig onder Water vielen. En of wel de daar in fpu-

wendc Golven, door de zoo genaamde Pis, of Waterbak, ge-

vangen, gekeerd, en ftadig weder weggedreeven wierden; zo
was egter van dit Pekelvogt , zoo veel langs de inde Kluifen

ftaande Inhouten, tegen welke nog Huid, nog Wegers, digt en
flooten , niemand agt daar op flaande , tot omlaag in Schips

Boegen neder genoopen» dat Schie , of Bootsman, om eenige

nodigheden, voor inde Hel komende , en op de aldaar leggen-

de, wel digt gevoegde, en vervuilde Banden, een Party Waters
vindende, meende hy, en riep dat het Schip lek, de Voortleven

los, en gaande was, 't geen een grooce Verbaaftheid onder 't Volk
Caufeerde. En de Scheeps Raad , na gedaan Onderzoek , de

Oorzaak van dit Onheil niec konnende nafpeuren , deed be-

fluitcn , liever het nog na by geleegen Vadersland weder op te

zoeken, als, zoo zy meende, met een gebreckig Schip, in ge-

vaar van Lij v , en Goed, zoo een verre Reis voort te zetten,

en af te leggen. Gelijk zy dan na ; a 4, dagen wederom bin-

nen kwamen, alwaar het Schip, aanftonds voorwaards wat ont-

laft, de Blaasbalken afgebrooken , Boegen, en Sponde vande Ste-

ven, en alles waar op eenig nadenken konde vallen, met groojte

Nauwkeurigheid beften, en bezogt wierde. Dog konde egtcr on-
trent al dit gefeide, de Beginfelen van het Ongemak niet ontdek-
ten, tot dat de gedagten op de Kluifen vallende, men bevond,
datfe tuflchen de Huit, en Wegers geheel open waren, en allengs-

kcns al dit Water hadde konnen inzwelgen en om laag bren-

gen. Vervolgens wierd dan , mee goedvinden vande Ed:
Heeren Meefters , beflooten defe Kluisgaten , een Verdek hoo-
ger te brengen. Tot 'die eynde zettemen eerft de Boegfpriec

uit; laften een fr.uk op de Steven; voegde van daar , toe aan

dc Oor ftut , na den Boeg krom gezaagde Stucken van 8 Dui-

men diki ter Hoogte datmen de Regelingen van 't gereefene

Galjoen , daar aan kon Hegten , op malkander , en flooten die

met Bouten van boven neder op den anderen , wel vaft. De
onderfte Legger van 't Galjoen lietmen blyven , voegde de nieu-

we ter Breedre als 't Galjoen ryfen moft, daar op, Boutede die

door de onderfte ,*toc in het Knie, en voegde doe de Kam-
men, met de andere Legger en Leeuw daar boven , en bouw-
de zo vervolgens hooger: de Knien op de Zyden der Leggers
wierden afgebrooken , en na behooren hooger geplaatft. Van
binnen lietmen voorwaards 't Boevenet een weinig zacken , om
met de Kabels te beter onder 't Galjoen te komen , aan 't bo-

ven-Einde vande Steven. Tot Stijfte vande Boegfpriet , wierd
een Band , en onder op den Overloop een Rybedde , geleid. Aan
de Oorftutten wierd al 't Werk met eenige langs Scheeps ftaan-

de Knien vervangen. Wyders Beeting, en Spilleook boven ge-

bragt fijnde, was dit Schip door 7 i $ Man, in den Tijd van
een Maand, weder gebragt in Staat van Zee te konnen kiefen,

En fijn federt dit Geval al Compagnies Scheepen op defe wyfe

Gebouwd geworden. O 3 De
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vamie De Beeting , is een Gebouw beftaande uit 3 , of f zwaare

Beeting. Houten, daar aan, groote Scheepen ten Anker komende, delTelvs

Kabels worden beleid , en vaft gemaakt. Even agter de Focke-

M aft werd haar, in meeft. alle Scheepen, plaats gegeven. De twee

regt opftaande 'Stutten , gemeenlijk Speenen genaamd, werden

van agteren tegen een vande Overloops Balken gevoegd , en de

onder-Einde met yfere Bouten aan een Band gellooten. Haare

Langte is , na 't Schip Hol, en 't Dek Hoog is. Want men
moet ftaat maaken dat de Bogt vande Kabel gevoeglijk over derU

felver Hoofden , op, en af kan genomen werden. Langs- Scheeps

mogen fy ontrent de Dikte vande Kiel , maar Dwers-Scheeps

een tiende minder aanneemen. Haarc Wydte van den anderen

is, op de Binnekanten, na dat de Schecpen groot, en ruim fyn ;

dat fomtyds op drie en een halve , vier, of vier en een halve

Voet, uitkomt. De Dikte vande Kruisbeeting is langs Scheeps,

even met de Stutten dwers Scheeps. Op en neder insgelijks

een tiende verminderd. Met een Greine , of Vuure , zonder

Kwarten fijnde Schaal, mag defe. aande agterkant , toe Gemak
vande Kabel, bekleed wefen.

De Hoofden, foo van d' een als d' ander, mogen in Langte,

met de Dikte der Speenen , over-een- komen. Fatfocns halven

vvtrden zy een weinig hol uitgehakt. De Driehoekige Houten ,

van vooren , tot S:ijfce, tegen de Beeting gevoegd, en gemeen-

lijk Steek-knien genaamd , mogen een derde minder dan de Stut-

ten dik, en breed, tot nevens de bovekant van 't Kruis -Hour,

wefen. Derfelver Langte is onbepaald : fommige die tot te-

gen Schips Boegen , of Banden doen aanftooten ; andere haar

minder Langte geven. Altijd zalmen den regten Houts-draad,

aande boven, maar den afgehakten aande Onderkant, laaten ko-

men.
vande De Spillen, fijn regt opftaade Wind aflen. Groote Scheepen

^gemè'èu. gemeenlijk , een groote, met een kleine; dog ligte Scheepen

alleen eene Spille , of een Braadfpit , met een Spilletje voeren.

De groote Spille vind fig , in Oorlog-Schecpen, op den eerften

Overloop ; maar in Koopvaarders , om voorgiande Reden , op

het Boevenet; dog "beide agter de groote Maft geplaatft.

't Gebruik vande groote Spille is, behalven dat zy in 't la-

den» en loflcn van 't Schip, dapper te pas komt, en in ontal-

lyke andere dingen groote Dienft kan doen, het Anker uit dc

Grond te winden.

VanJe Al by Tyds , en voornaamlyk in 't beginnen van 't Schip, als de
gootcspiir -\Verv n0g Vol Hout is, fal den Bouwmeefter een groot en glad ftuk

daar toe uitfien, en bewaren, want anderfints dit verbruikt fyn-

de, ter Plaatfen daar hy mifichien, des noods fijnde, het met

minder foude hebben konnen doen , fal fig namaals genoodfaakr.

vinden andermaal ter Marft te gaan , en voor dit deel alleen 4f
Guldens moeten betalen , gelyk al gebeurd , en hier vooren aange-

wefen is. Haare Dikte, op dc Kop, is, ten minften van den

felven inhoude, als de Kiel op haar Dikfte is: in het Bedde een

vierde vermindert. Dunne Spillen fnedig winnen, maar dicks

eer-
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eerder gedaan Werk geven. De Langte van hec boven -Eynde
vvv, of vvv en een halv Voeten is-, meerder, of minder, na
dat heel , of halv Dek fulks wil toelaren. De Klampen daar de
Kabel Large omgaat, mogen drie vyvde Deelen vande Langte
der Kop innemen. Haare Breedte op de Spille , is een vierde
van Kops Middellyn , of en aan een vierde dikker dan breed;
voor 'c opfchieten van 'c Touw , mogen fy boven een derde in-

gehakt welen. Derfelver Getal is noic minder als 6 , want an-
ders het Touw te kort fou moete buigen-, noit meerder als 8,
want anders geen Grond tot vaft maaken loude vinden. In ligte

Scheepen met vier , in fwaare met vyv vierkante doorgaande
Gaten, ter Wydte als een fefte Deel van Kops Diameter is, en
een agtfte hooger als vvyd, daar de geweid-doende Windboomen
door werden geftooken , is defes Spillens Hooft doorboord. Der-
felver Schikking, met minfte Houcs - kwetfing, mag ontrent een
vyfgatige Spille aldus werden gevonden.
Voegd defelve, agtkant gemaakt fynde , met fyn Aspunften

in twee Waterpas leggende Blokken, fodanig dat rondom kan
gedraaid werden, en brengt hem alzo van agtkant tot rond. Deeld
wyders, den Omtrek in 10 gelyke Deelen, en Haar op yder Deel
van onder tot boven een Liny ; vervolgens fchrapt de Kop
regt. en foo veel af, dat, boven op, behoorlyk rond kan val-
len. Schrapt nog de Breedte van den Band, en begind dan hec
eerfte Gat, naar believen op een vande gefeide Linien foo wel
op d' een al op d' ander fyde, te teikenen. Vorders de Spil om-
gedraid , een Liny overgeflagen, teikend ,op de naaftvolgende,
hec nveede Gat; dog fodanig dat, een Gats Hoogte, lager ftaar,

en brengt hec ook op de tegen over gefielde zyde. Öp defel-
ve wyfe handeldmen ook met de drie overige Gaten, c' elkens
een Liny overflaande, en het Gat een Gats Diepte lager ftellen-

de. Het onder- Einde vande Kep moet ook, op dat op den
Overloop moge rond drayen, Winkel-regc gefchrapr, en zy fel-

ve mee het Dek in den Haak gefield wezen. Voorzigciir is

'c gedaan datmen de Pannen foo lang los laat, tot dat na°be-
hooren Haak-rond draaid, want anders naderhand kwalijk re ver-
beteren is.

Aangaande de Pallen , Palbedde , Spoor, ofSpilbedde, mitsga-
ders het Prang-Hout voor de Spillen , agt ik alle geen fchryvens
waardig te fijn, om dat iemand defe maar ergens gefien heb-
bende, ligtelijk na den Eifch van fijn Werk fal weten te fchic-
ken.

Heden , in groote Scheepen , defe Spillen op een ander ma-
nier als voorfchreve is , geinventeerc , en gemaakc werden , die
ik geloov dat in kleinder Scheepen, wegens her daar in lijnde
Nut , ook meer en meerder zullen in nfii komen. De Bouw-
meefters laten de lbo gezeide Klampen , tot boven , of nevens
de Kop opfchieten , en vullen de driekantige Hoeken met Houc
aan ; Steeken al de Gaten , op eenparige Hoogte , en Wijdte „

fodanig diep , dat de binnen-Einden , der Wind-boomen , ten
mafte» by » malkander aanroeren: waar door dan te weeg bren-

gen,
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gen, dat alle defe Geweld -Boomen regt inder Winders kragt,

om des te beter te konnen aanfpooren, komen te vallen. Ook,
hier door, yder Booms- Volk, Meefter van haar eigen Boom is:

daar in tegendeel met d' andere Spillen , de hoogfte Boomen
veeltijds te hoog , en de laagfte om kragt te gebruike, te laag

fteeken. En werd ook fomtijds Booms eene Einde, van d'eene
Party, fodanig nedcrwaards getrocken , of geduwd , dat het an-

der Einde daar door, t' eencmaal boven de Magt , en 't Bereik

vande ander Party komt te geraaken. Defe- nieuwe Wind-He-
:!" yels, niét meer dan de halve Langte vande oude hebbende, fuli

len ook ligter ter Gat te brengen , en gemaklyker te bergen val-

len-

nted-Ha. °nfe Nabuuren d'Engelfche, nog een andere Manier, om op
ecïfchs groote Schecpen , haare Spillen toe te ftellen , hebben. Zy ne-

hmmiken.
men maareen Hout van gemeene Dikre-, maaken aan het boven-

' Einden een 4 , 5 , 6 , of 8 kante Penne , 5- of 6 Duimen
lang; bereiden daar toe, uit 3 of 4. Duims-Planken , met yferc

Nagels, en Spykers, Kruis-wyfe, op malkanderen geklonken, en
met twee yfere Hoepen rondom de Kanten leggende ronde Kraag

;

maaken , vervolgens, inde Kanten vande Kraag, foo veel Ga-
ten als zy, na haares Schips Grootheid, voornemens fijn de Spü-
le Boomen toe te voegen .• die zy dan over de gefeide Pen-

ne paffen; en , haar Werck verrigt hebbende , met de Wind-
Boomen wederom afneemen, en uit de weg fchicken. 't Geen
my een goed Werk fchijnd-

v«n Kleine Scheepen , of ook groote, die nogtans met weinig Volk
jtBraad; werden gevoerd, in Plaats van defe Spillc, een Braadfpic voe-

ren , daar by datmen wel meerder kragt kan doen , maar niet zo
haaft gedaan werk hebben. Dit Braadlpit ook voor een Becting

verftrekt, want de Kabel daar zo wel aan beleid, als by op ge-

wonden werd. 't Mag in 't midden de Dickte vande groote

Maft, of meerder, en aan de Einde een derde minder , dan in

't midden, hebben

vande De Koppen daar 't in draaid , mogen met de Dikte vande Ste-
idrineSpii. veiv gelijk wefen. Wat de tweede, of kleine Spille aangaat, die

by groote Scheepen werden gevoerd; fy is gemeenlyk in alles een

derde minder, als de groote. Haar gebruik is ook 't Schip te

laden en te loflèn , de Boot in cn uit te fetten , 't Want aan

te winden* cn ontallyke andere Dingen meerder.

Dewyl ik nu van de Spillen, en het Anker uit de Grond te

winden fchryv, zo dunkt my dat, alhoewel 't Hoofdeel lang valt,

nog iets tot Onderrigtinge van de Onkundige hier by dien te voe-

gen.

Men moet dan niet denken , dat wanneer het Anker werd
uit de Grond gewonden , dat die fwaare Touwen, voor welke

het Schip leyd en ryd, en fomtyds 16, 18, en 10 Duimen dik

Jyn , om de Spille gebragt, en dire£b daar aan gewonden werd;

Neen, defe foude zo kort niet Krom konnen buigen, en het werk

van*A°- ondoenlyk maaken. Maar de Bootsman bereid fig hier toe :een

kertewin- Touw-Kabel , Large genoemd, dat ontrenc driemaal deLangte van
de
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de Spil af, tot de Kluifen bevat, welkers Omtrek een derde

minder dan de Kabel is, en in Draaden by na de helft heeft,

Bewoeld dat, om de Vadem Wydte, met dun Touw, op de vvy-

fe van een Knoop , by hem Muis genaamd. Bind beyde d' Eyn-

den aan malkander, laat het na de Gelyknifle van een ruime,

en buigfame Hoep, om de Spille , en by de Kluifen ftaande Rol-

len gaan. Woeld, door dunne Touwen, Sayfing , of Seyfing

gefeid, de Kabel by de Kluifen, hier aan vaft, en by de Spijl

komende, doet die los, en voor al wederom vaft, maaken } ter-

wyl f a 6 andere Seyfings, defe ondertuflchen al vervangen heb-

ben, en dit foo lang tot het Anker voor de Boeg is. Dog in

ligtè Scheepen en die maar dunne Touwen hebben , werd de

Kabel felvs, om Spil, of Braadfpit geleid.

Het XXII. HOOFDSDEEL
H A N D E L D

Wande Knegten in
,
t Gemeen. Wande groote Kjiegt. Vande

Focke - Kncgt. Wan al de Kleine
7 of minder Knegten.

Wande 'Borfl-banhen. Wande Kruishouten. Wan het Schand-

dekfel. Wande Poorten. Wande hompen. En ook Vande

Stutten onder de 'Balken.

NOg eenige dingen Hinder in 't Schip , alhoewel wei- Vande

nig van belang, 'die ik in dit Hoofdeel kortelyk te no- ^°
e

t

gg*"

teren , voorgenomen hebbe. Knegten , miflchien foo ge- meen.

naamd , om dat haar lighaam in een Hoofd , en fchou-

ders onderfcheiden is , en ook , gelyk het dienftbaar volk ,

Scheeps werk doen» fyn vierkantige Houten, van vooren tot

agteren, ter vereyfter Plaatfe gevoegd, de ronde, en Touw om-
voerende Schyven te omvangen, haar eenigfte Werk is.

Na de Swaarheid vande Touwen, de Schyven dik, en breed,

en na die, beide, de Knegten groot moeten wefen. De Langte

haarer Hoofden met de Dikte des Lighaams ontrent gelyk, of

een weinig korter-, na believen, is- De Halfen mogen aan alle

fyden een vyfde, van 's Lighaams Dikte, maar de Koppen op
het boven Eynde een tiende binnen de Schouders, komen.
De groote Knegt, foo genaamd, om dat de grootfte, en ten

rô
"de

dienfte vande groote Maft, agter welke fig geplaatft vind, is,!™^
gemeenlek 4 of 5 Schyven bevat. Een, door welke de Steng

Wind-Reep vaard , daar by de Stenge opgefet , en in hard Weer
neder geftreeken werd. d' Andere tot 't gebruik van 't Kar-
deel fyn, door welke de groote Ree hoog en laag gefet werd.

In groote Oorlog-Scheepen dele, en ook de Focke-Ree, met
Kettingen gevangen werden, op dat by Ongeluk 't Kardeel af-

jefchoten weidende , defc Ree's niet mogen omlaag vallen, en

P tred
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veel fcbadcn oorfaaken. Deflèlvs Dikte mag een tiende minder

dan Schips Kiel wefen , haare Langte is uit
-de Grootheit vande

Schyven , en Kop ligtelyk te kennen. In Militaire Scheepen

,

is hy op den Overloop, maar in Koopvaarders en die vande

groote Maatfchappy, op het Boevenet gevoegd,

vanie De Focke-Knegt, foo gefeid om dat ten diende vande Focke-

kmbc Maft 's ' en aldaar verrigt al het gene var.de groote Knegt , ontrent

de groote Maft, gefeid hebben ; in Oorlog-Scheepen, ook al op

den Overloop, maar in d' andere, onder de Bak, of wel daar

boven, te vinden is. Een tiende, minder, dan de voorgaande,

mag haare Dikte fyn. Yder defer Knegten, nog twee andere

minder Knegten , tot het gebruik der Marszeyl Schooten, en Gy-
touwen, by lig hebben. Haare Dikte en Breedte mag gelyk fyn,

en in die beide, een derde minder wefen dan die gene is, by

welke dat zy vaaren moeten.
v»naide Groote Schcepen nog al meer Knegten in haar Dienft van

miü"'r°
f

doen hebben want behalven de alreeds genoemde , is 'er nog
Knegten. nodig :

i Voor 't Bezaans Val.

i Voor 't groote Marszeil - Val.

i Voor 't voor Marszeil - Val.

1 Voor 't Kruiszeil- Val.

2 Voor de Kruiszeil - Schoote.

2 Voor de groote Marszeil - Braflèn.

2 Voor de groote Toppenanten.

2 Voor de groote Nokgordings.

2 Voor de groote Buikgordings.

2 Voor de groote Marszeil Buikgordings.

2 Voor de groote Boeglijns.

2 Voor de groote Marszeil-Boeglijns.

2 Voor de Focke Boeglijns.

2 Voor de Voor-Marszeil Boeglijns.

2 Voor de Focke Toppenanten.

2 Voor de Focke-Braflen.

2 Voor de voor Mars-zeil Braflèn.

1 Voor de Focke Nokgordings.

2 Voor dito Buikgordings.

i Voor de voor Mars-zeil Buikgordings. &c.

Derfelver Grootheid is uit Dikte der Touwen ,
die daar door

loopen moeten, en hierna befchryven zullen, hgtehjk te ken-

nen. Haar gebruik is alleenlijk om de Loopers ,
gelijk alsmert

*t Scheep fpreekt, of anders de Einden der Touwen, daar aan-

getrocken moet werden, fodanig te leiden, dat veel Volks kon-

nen in Handen gegeven, en het Werk alfoo verligt, werden.

Langs Scfaeepsbord , en op Plaatfe daar minft inde Weg
,
en

nogtans meeft tot Gebruik ftaan, zy in alle Scheepen gevonden

Vande werden.
B«ftb«r De Borftbanken, zo genaamd, om datfe ter Hoogte van eens

un. Men-
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Menfchcn Borft, aan Boord, op d' Einde vande Inhouten wer-

den gevoegd; zulks datmen over 't Boord ziende, gemeenlijk

met dc Borft daar tegen aan, of opleid, is haar Dikte even met

de Lijfte , tegen welke zy werden vaft gemaakt : en derzelver

Breedte mag een vierde meerder dan de Dikte der Stutten we-

ft*.

Om defe veerdig , gemaklijk, en gewis ter voeging te bren-

gen, heb ik altijd een goed middel geagt, dat de Lip aan eene

Stuc wel, en behoorlijk gefteeken fijnde, men een Malletje van

eeniGezaagde-Dcél, of ander Spaantje, daar na maakte, en ver-

volgéns alle de Stutten , 't zelve al evenveel benceden de bo-

venkant vande Lijft (tellende, daar na affchrapte , en dan het

Malletje zelve, de Stutten , door een Maatttok, of Ry, op de

Borftbank geteikend fijnde, de Borftbank zelve inhakte , laa-

tende duorgaaans zoo veel Kants blyven , als de Stutten be-

needen de bovekant der Lijft quam te vallen. Over al mee Kar-

veel-nagels, om 't loopende Wand aan te beleggen, zy voor-

zien' zijn. '

: j-Aande Kruishouten, zo genaamd om dat haare onder-Einden, Vinie

malkander, als in 'c Kruis , fchynen te ontmoeten, werden naaft k™^
de Anker-kabel , de dikfte Touwen vaft gemaakt. Daar de groo-

0MCa '

te Halfen, en Focke-fchooten aanbeleid, en gemeenlijk aan Boord,

in *t midden van 't Schip geplaatft werden . altijd de grootfte

fijn. Haare Dikte is gelijk met de Borftbank aan,- of by welke

datlè moete vaaren ; en defe tweemaal genomen , fal derfelver

Breedte wefen. Alle de andere, die, of voor de Focke-halfen

,

Bezaan, groote, bf Kruiszeil-Schooten, Focke, of groote Braflen;

mi'sgaders voor het Boots-touw dienen, konnen uit defe ligtelijk

gekend, eu daar van afgeleid werden.

Het Schand-dekfel , dat ter wederzijden van het ganfche g^
3"^"

Schip, door de Winkelhaak, om al d' Inhouten werd gevoegd, dek f"i.

"

cKend , behalven dat door het zelve veel rouwe oneffenheden

der Huid, en Inhouten voor 't Oog, werd bedekt, ook voor-

naamlijk om de ovec't Schip heen buiffende Zee , en van den He-
mel vallende Regenwater, uit te keeren. 't Mag de halve Dik-

te , vande Schoe, of Setweger aanneemen , op welke het werd

vaft gemaakt, d' Werk-Gaften geheel Onvoorfigtig doen, dat,

om dit om d' Inhouten digt te doen fluiten , het lodanig ftijv

late klemmen, dat fomtijds ten halv wegen moeten late fteeken,

of aan Stucken weder uitbreken, gelijk al gebeurd is. Beter fal

het fijn, als met de Hand gelijk als ingefchooven , en met Wit,

en Grovwerk digt gemaakt fal wefen.

Dat fommige Bouwmeefters haare Scheepen boven dit gemel-

de Schand dekfel , in het midden nog met Wegeringen bekleden,

heb ik noit konnen goed keuren, want behalven dat, myns

wetens, nergens toe nut, maar koften te vergeevs is, foo belet

dit ook , dat , het Schandekfel door de droogte der Inhouten

,

open, en lek gekrompen fynde, herdreven kan werden. Waar
door dan, by hard weer, de Lywaardfte Borftbank by na gefta-

dig onder 't Water fijnde, fomtyds door de Gaten } vande Sty-

P % len
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tem drr Sctriklcn wel foo veel van dit vogt .is. ingefwolgen dat
't volks Kiften , en andere op den Overloop weggelchikte Bat;a-

gie, daar door Vloc,'eni Driftig raakte, en nodig was, om lig

daar vato t' ontlatten > met veel moeitens , aan Boord Gaten
inden Omloop , of Seoiseger , te boofea, liet Water stïfo om
laag te laten loopen. En of fchoon'fommige Sclieepen, ter we-
der tfyden , wel een a twee ligte Pofmipjens, om bet Water daar

door van <de» Overloop te fuigert,
: waeren , zo fyn egter defèlve»

by hard weer, en holle Zee, als wanneer meéfi dienft fouden
doen, wegens 'taan Ly inkomenden fwalp- Water, 't eenemaal
onbruikbaar, en by gevolg, onmagrig het haar voorgefteld Einde
te bereiken. Poot twee a drie inde Watergangen geboorde Gaten ,

eft daar i* Loode, agter de Wegeringea -getfragte, Buifen dk
Water vsmden Overloop geweerd, by de Pomp gebragt, en al

't Onheil kan voorgekomen werden.

Maar aldcrbeft fal 't wefen, 't Schip van boven, wel over al,

dog voomaarotyk 't Schand-dekfel digt te houden, op dat het

al deurfoekende Water geheel daar uit bleev. Dat d' infoou-

ten van buiten, twee a drie Duimen boven 't Schand-dekfel,

een weinig ingefaagt, de Snee vol Mos gedreven, en de Vollin-

gen daar om geflagen wierden, fou niet anders dan een digt

Schip en feer goed Werk konne geven.

Maar al eer nog van 't Schand-dekfel fcheide, dewijl 't door
behulp der Winkelhaak, om d' I«hdu«en gelaten, en ter voeg
gebragt moet werden, wil ik nog terft kortelijk , en foo klaar

als mogelijk is , ter neder Hellen , wat Order Mevrouw Valleis

hier omtrent wil gehouden hebben. Zy gebied 't Schand-dek-
fel op de Setweger neer te fpannen -, een Liny , even wijd uit

d' Inhouten, of Schips-huid, te ilaen,- d' eene Veer van de
Winkelhaak daar nevens te leggen-, een Spaanrje te bereiden,-

een Kerv daar in re fnyden, ter langre als 't Schand-dekfel moet
infehieten, en 't felve na Winkelhaaks andere Veer te fchuive*,

en alfoo al d' Inhouten in te fteken. Vervolgens door gemel-

de Haak te fien, welke Inhouren voor, of agter de breedfte

fijn, en de voorbreedfte, door de Beitel, zo veel af te fteeken

,

dat voor, en agter eenparig lijn. Dog ontrent die , welke, agter»

meer Breedte, danvöör, hebben, imagmen de Paficr op de diep-

fte Steek , als VaftponcT: ftellen , en de Winkelhaak zo veel af-

drajen, tot dat evenwydig van 't Inhout afftaat : en aldus in-

gefchrapt fynde, fal alles wel fluiten.

Maar zo 't komt te gebeuren , dat het Schand-dekfel by ee-

nig Befchotwerk, Knie, of Steunder, aan welke niet Jon, of

mag verholpen werden , moet heen fchieten , en dat , volgens de

geflage Liny , 't Schand-dekfel agter een fcherpen Hoek foude

moeten hebben, of, om na Gewoonte te fpreeken, d.'t het lelvp

verhefende foude aamchuiven , zo falmen de Winkelhaak mee
d' eene Veer tegen *t Befchot , Knie, of Steunder aanleggende,

wa d' andere Veer, een Liny flaan, fodanig die komt uit te wy-

en, en wyders al d' andere Inhotiten, door Snik, of Beitel

daar na fchicken, cn falmen op defc wyfe ook geetülnts fyn Oogs-

merk konncn miflên.] En
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En by defe gdegentheit vande Winkelhaak fchryvende, kan

ik niet wel nalaten , aan te wyfen , hoedanig ook fonder behulp
van defelve, een ftuk Houts, of Planks regthoekig kan afge-
Jiort, en ter Winkelhaak gebragc werden. Doet als by't Voor-
beeld te zien is.

Laat gegeven lijn 't Pun£t b, om aldaar 't Hout a, regthoe-*

k»g af te korten ; zo flaat eerft de Liny c , d , fteld Pafiers eene
Voet in 't Pun£b b ; opentfe Hoiuwaards heen na believen, als

in £, en aldaar fteld» als Middelpund, Paflers andere^Voet. Trèkt
p\$i den eerften wat meer als een halve Kring , tot over de
fciny c , d, en tot fcoven 't Pundb b •, trekt een Liny uit het
K.rui4pun£t e , door 't Middelpunt f , tot daar zy "de Boog
finyd, als in g; van daar trekt de Liny g, b, en zy . zal inde
Winkelhaak ftaan, op de Liny cd; volgens d' een-en-der-
tigrte Propofirie van Eucblides derde Boek, alwaar gezeid, en be-

wezen werd , dat alle Hoek die tegen over de Middelhny , van
een Halvrond ftaat, regt is. Volgens de Figura A.
Maar nog is 'er een ander Middel om een Winkelhaak toe

te (lellen. Laat genomen fijn drie Stokjes, 't eene lang 3, 'tan-
der 4., en het derde 5- gelyke Deelen, en al d' Einden t' famen
gebragt fijnde, zal den Hoek die de twee kortfte t' famen Hel-
len , altijd regc wefen : gelijk by de Figuur B genoegfaam te

fien is ; en in der Wiskonftenaren eerfte Wetboek, ia de ze-
ven-en-veertigfte Propofirie gezeid, en bewefen werd.
De Poorten, daar door de Vuur, en Vlamfpuwende Yfere en Vand«

Metaale Draaken » ten Stryden werden uitgevoerd , fijn , ter we-
?a°"m -

derzyden , van onder tot boven , op de Overloopen , en halve
Deks, aan Schips Boord geplaatft. Haare Wijdte op en neer

,

is , alsmen na voorgaande leeringe , de Hoogte van 't Verdek
even voor de groote Maft, in drie verdeeld, en op 't onderfte
Deel , voor, en agterwaards , de Bovekant van d' onderfte, en
op 't tweede Deel "de Onderkant vande bovenfte Drempels voegd,
latende het derde Deel na boven , op dat het Rampaard van
d' eene v ook tot alle d' andere Poorten Paden mogt, voor en ag-
ter , zodanig loopen , als wil vallen. Derfelver Wijdte , langs
Scheeps, een vierde meerder dan de Hoogte is. Zy dienen zo-

danig wijd van den anderen te ftaan , na dat Knien , Steun-
ders , Kombuis , Bottery , Puttings , &c. zulks willen toelaten.

Waar toe den Bouwmeefter , om geen Misflag te begaan , zeer
voorfigtig zal doen, indien fijn ganfche Schip, alvoorens met
een open Zyde afteikend , en alle de daar toe behoorende
Scheeps-deelen , als Maften, Spillen, Spooren , Belchots, Lui-
ken, Pompen, Kombuis, Bottery , Trappen , Poorten, &c. haar
behoorlyke Plaats geevd , en al fijn Werck daar fchikt. Die
van het twee Deck , mogen in Wijdte , . en Hoogte, een vier-

de minder dan d' onderfte , maar in afftand van den anderen
gelijk, dog, om Brand, en Ongeluk voor te komen, zoo veel
mogelijk is, in 't Verband, gedeeld wefen.

Krregten zullen, in defen aan te hangen, agt geven , dat de
Duimen , zo veel mogelijk is, op de Kanten vande Drempels,

P 3 en
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en even hoog Booren, op dat de Poorten ,

openftaando niet te

verre 't Scheeps-Boord mogten afwyken , of verdraaid voor de
Gaten hangen.

vande Van hoe grooten Dienft de Pompen inde Schcepen fijn , kon-
pompen. nen aiderbeft die gene weten, welke, alleen door derfelver be-

hulp hunne Levens, Schip, en Goederen voor te Gronde gaan

bewaard , en in behouden Haven gebragt hebben. Om 't verdro-

gen, en openfeheuren defer te beletten, mogen fy met Teer be-

frrieerd , met Zeildoek bekleed, en met Touw omwonden wer-

den. En op dat de Scheeps-ladïnge defelve niet befchadigen ,

of verftopt fijnde, in 't uitzetten belemmeren mogt, zullen zy in

't vierkant, met Befchotwerk , afgezonderd werden. Die by de

Bezaans-Maft, in Schips Piek, om dac aldaar, wegens 't Stuur-

laftig gaan der Scheepen, 't meefte Water is, werden geplaatft,

den daaglykfen , en wel den meeften dienft doen. Maar dis by

de groote Maft vaaren , niet anders als by groore Leckagie , en

Waters overlaft gebruikt werden. Haare Langte is gelijk met

de Holte van het Schip , ter Plaatfè daar zy vaaren moeren ,

welke men nog j Voeten, die boven den Overloop dienen te

ftaan , mag by voegen. Driemaal de Wijdte van het Gat, mag
haare Dikte in den Diameeter weien, 't Waag-Knie mag 1 Voe-

ten boven de Pomp uitfteeken, en met het Waagpundl, ontrent

1+ of iy Duimen uit het middel der Pomp , voor over val-

len.

De Waag, of anders SI ingerftocken mogen tweemaal de Lang-

te van 't Knies Hoogte uit den Overloop hebben , in Dikte een

weinig minder dan Schips Huid , de helft breeder dan dik , en

't Knie in Breedte,. dwers-5cheeps, het dubbeld vande Waagftok,

mag wefen. De Waag , en Pompftok in malkanker geflooten ;

d' eetfte in het Knie , met het voor-Einde op den Overloop

geleid, en zo verre van het Waagpunft uitgevoerd, dat de twee-

de tegen Pomps overfyden aandringt, zo zal 't Waagpunfts Gat,

op defe Diftantie geboord fijnde , nooit kwalijk gefteld fijn .-

gelijk anders wel gebeurd is , dat de Pompftok tegen Pomps
een of ander Zyde , zodanig kwam te klemmen , dat genood-

faakt was in tween te fpringen. De Pomp wijd geboord; 't Knie

veel voor overvallende gefteld. zal wel zwaar Pompen , maar

haaft gedaan Werk geven.

Ligte Vaartuigen dit uitgezoge Water, langs den Overloop,

ter Spygaten uit, of door een geholde Balk, buiten Boord late

loopen : maar in groote Scheepen dit Vogt, gemeenlijk , door

een loode Bak, en twee daar in vaft
-
gefaldeerde Buizen, we-

der gelijk als in deflelvs Baarmoeder , de Zee, werd gebragr.

De Misflag onzer Vaders, die defe Buizen te gelijk in gemelde

Bak, en op Schips Boord vaft klonken, en daar door, wegens

't Slingeren van 't Schip, 't recken , Lek wierden , en eindelijk

't breeken derfelver oorfaakte, heden, door d' alwyze Meeftreflê

,

A Ervarentheid , verbeeterd is : dewijl zy tegenwoordig defe Wa-
ter Pypcn , wel aan den Bak ,• dog geenfints aan 't Schip vaft heg-

ten , en liever een geheel andere , by na van defelve Langte ,

van
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van buiten , om d' eerfte heen voerd , en alfoo aan defe twee ge-
lcgentheid , van op alle Scheeps Beweeginge , zonder eenig
hinder uit, en in malkander te Konnen fchuiven , komt te geven.

d' Engelfche , om haar groote Scheepen droog te houden
,

een aan een geknoopte, rondom met Slingers voorfiene Ketting

tot haar gebruik hebben , die zy over een yzer Rad , op de
wyfe van een Slijpfteen, door twee by den ander ftaande Pom-
pen, op en neder voeren, en 't Water alfoo om hoog, en bui-

ten 't Schip brengen; dog of dit Gemak, en Spoed geevd, my
als nog onzeeker is : maar fchynd veel Arbeids , en Gerammel met
fig te fleepcn.

Waarom wy in onfe zwaare Scheepen, gelijk als wel te Lan-
den ,. door eene Slinger, ook geen twee Pompen te gelijk in

gang houden , zal miflehien , om dat het daaglijks Water on-
magtig, wegens de Nauwheid der Lokgaten, defe twee, genoeg-
faam aan te vullen, d'Oorzaak wefen.

De Stutten , die de lange , en zwaare Overloops-Balken , tot Vand

derzelver ftijfte, in het midden onderfteld fijn , en by na ver- stutten

geeten hadde , wil ik , al eer nog uit het Schip ftap , alhier , kc

r

ü ,

de '

met een woord, of twee, ook haar befcheid geven. Die fig in

't Ruim vinden , mogen langs-Scheeps, de Dikte van het Zaad-
hout, en dwers-Scheeps, een vierde minder aanneemen. Die op
de Koebrug, en Overloop geplaatft fijn, zullen, voor haar lig-

haam, twee derde, van defe onderfte , behouden.
Alle d' overige Scheeps - Deelen , als daar fijn Befchouts ,

Deuren, Luiken, Lijften, Boogen, &c. zullen van weinig belang,

•en geen fchryvens waardig welen. Alleenlijk zal ik zeggen dat
ontrent de Steek, of Wentel -Trappen . defe een gemacklyken
opgang geven zullen , welkers treeden 7 , of ten hoogften 8 Dui-
men van den anderen fijn.

Het XXIII. HOOFD -D EEL
H A N D E L D

Van 't Scbips tyer in 't gemeen. Een feker geVal daar on-

trent. Vamle %oers der binne - Landfcbe Scbeepen. Een

Ongeluk door bet Ofyer ontfiaan. Order om het ^elve in

't toekomende Voor te kottien , daar op gefield. Van 't %oer

der Zee - Scbeepen. Vande <%oer-pm. Vande T^oer -Malle.

Vande Luiwagen. Kgnterfiok ,
Nagtbuis , en eyndlijk ook

"Van der Scbeepen Zwaarden.

HEden zal 't van mijn Pligt zijn , 't Schip den Toom , Vj„

of Breidel, ik meen het beftierend Roer, toe te pafien. ''Sciup.

Want, al 't geene het betammende Bit, aan 't Paard,

't zelve



120 SCHEEPS"
't zelve ook het Roer aan het Schip doet. Beide fy , fondé'c

defe, of Beftierders , haare Meefters felden nut deden. Een No-
tabel Geval, in mijn Jonkheid gebeurd, en door een geloov ver-

dienend Man, die't felver ervaren, en my verhaald heeft , wil ik

hier op aanteikenen.

Ëeo fee- Defe Vrind, gewoon op Vrankryk tevaaren, kwam met een.

kcrg^ai
fl.vve Ooftlyke Wind , de Bogt van dat Ryk op, en de Wal

•rent. aan laveeren. Maar in 't wenden , Halzen , en Schooten los

lijnde, kwam, door 't Haan derfelver , een, van haare 8 of 9
Mannen, die zy t' Scheep maar fterk waaren , over 'c Boord ,

en in Zee te vallen ; 't geen al d' andere, en ook de Man te

Roer, fodanig verbaasde, dat yder aanftonds d' uiterfte poging,

om de Bood te Water te brengen , d' eerftc daar in , tot roeyen

ter berging van -fijn Macker, gereed te wefen , aanwenden. Maar
fy inde Boot , en een Wijdte van 't Schip dat mee open Hal-

len, cn Schooten gelaten hadden, af lijnde, kwam 't zelve tot

haarer aller Verwondering, met het Hoofd nederwaards, en van-

de Wind fodanig af te vallen, dat hen murmereeren en vragen

deed, wat Man het Roer, en Reden hy , om fodanig aan te

gaan , mogt hebben. Dog haar alle inde Boot , en niemand

t' Scheep gelaten fiende , tragten met alle Magt , de Man niet

konnendc behouden , 't Schip te agterhaalen. En bevindende dat

het zelve veerdiger in 't voor-zeilen , als zy in 't na roeyen wa-

ren , beflooten tot haar eigen behoud , de Wal op te zoeken

,

en 'c Schip aan Meel en Neptuin ten bellen te geven 5 gelijk ook
namaals niets daar van vernomen is. Zeeker een onnolcl, en

nogtans groot , door het toomloofe Schip , en Roer, ontftaanc

verlies.

Inventis aliquid addere, factie efi, zeid het Spreekwoord, ert

't fal ook waaragtig ontrent Schips Roer wefen. Want allengs*-

kena , en met Tijd , fal 't ook tot defe gefchiktheid , waar in

men 't heden vind , gekoomen fijn.

d' Oudheid alleen een Riem , alias Roerfpaan , tot *t beltier

haarer Scheepen, in gebruik hadden. Waar van daan mhTchien

nog den naam van Roer, aan 'ftfcbeftierend Deel van d' onfe, is

overgebleven.

Alle Roers moeten dik fijn , als de Steven aande Agterkant

is, aan welke zy gehangen werden. Meerder dik ,Vaard, min-

der dik, Stier beletten zoude,

vande Scheepen die op Binneftroomen , Meiren, en Rivieren varen,

Snneknd
^OTt omwen<^en ' en drayen moeten, gelijk als alle Wijd, en Smal-

fch" sAeê- Scheepen , Kaagen , Damloopers , Damfchuiten , &c. nemen ge-

?tn meenlijk op yder tien Voeten, Schips Langte, een Voet Roers

Breedte, en meerder onder 't Water, aan.

EnOn- Aan Kielen die de woefte Pekelplas beploegen , cn , wegens

SetRocr™
^e grootc R«imte » daar 2Y m vinden, in haar omdrayen

,

emttoan. een groote Kring befchryven mogen, na Mate zo veel Roers, als

aan Binnelandfche Scheepen, onnuts ja fchadelijk zoude fijn : want

eindlyk, by hard Weer, door de Hemel-beftrydende Water-Gol-

ven, lig felven, en 't Schip verwoeft , en in ftucken geflaagen , fou-

de
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de vinden. Gelijk, eenige Jaaren geleeden, nog evenwel aan
een norabel Schip gebeurd is. Daar de Roer-pen , wegens 't groot
geweld dat fy te lyden hadde , digt by 't Roer quam te bree-

ken, en 't felve allöo aan de Woede der ontroerde Oceaan over
liet: van welke het vervolgens fbdanig heen en weder wierd ge-

flagen , dat het onmogelijk bleev 't gebroken Stuk uit 't Roer
te krygen , of een ander , op voorraad genomen , Roer-pen daar
in te brengen. Maar eindelijk de ganfche Agter-Steven los ruc-

kende, 't Schip, met-Volk en al» uitgenomen weinige, die zig
met Sloep , en Boot falveerde , deed te Gronde gaan , en zin-

ken.

De Godin der Wijsheid heeft , om in 't volgende fodanig On- °^iïe
geluk voor te komen, heden daar ook al Order opgefteld. Zy °a't toeko'

heeft het Roer, dat verre Reis moet afleggen, aan d' Agterkant,^e

o

°d

t

e

eko
rer wederfijden , met een zvvaare Taly voorfien

;
waar door de m°ndaar°'

Roer-pen gebrooken fijnde, het Roer niet alleen betoomd, maar PSefte,<t

't Schip felve ook kan bcflierd werden.
't Is ook om defe Reden , dat fy al voor eenige Jaaren , aan

defe Roers, op yder 10 Voeten Schips Langte, niet meerder als

3 Duimen Breedte onder, en de helft minder boven 't Water, Van

heeft wille toevoegen, 't Gat tot de Roer- pen, heeft fy dwers- z«-°
s

"
h«f

Scheeps, twee derde van 't Roere dikte wyd, een weinig hoo-pen.
ger dan breed, en Sterkheids halven, aan de Agterkant, een
derde minder wijd verordend.

't Pvoer heeft fy gewild, dat tegen de Steven aan, op een rug-
ge, na de Winkelhaak, fou werden gehakt. Sulks dat tot be-
llier van 't Schip, met de Kiel, aan de Ly zynde, een Hoek
van Fjf Graden mogt bedrayen.

De Roerhaaks heeft 'fy Vulcaan van 't befte Yfer, en op yder Vsndc

40 Voeten die 't Schip lang is, een Duim in 't Kruis dik
Roerh"t'-

doen fmeden.

Dat het Schip om de Zuid, of Weft bellieren fal, heeft fy,
om. de Hout-knagende'' Worm daar van te keeren , Stevenwaarts
met Kooper doen bekleden.

De • Roer-pen heeft fy bevolen van een enkeld, en feer tay v»nde

Hout,;

en aan het voor-Eynde de helft ligter, dan by 't Roer,
Ro,r'pcn "

te maaken.

I Met het toeftellen van een nette of Accurate Roer -malle, na Vmde
de Hieling, Agterfteven , en de daer aangevoegde Vingerlingen RoerMlllR

heeft fy den Bouwmeefter belaft. En gewild dat den • Scheeps-
voogd, defelve -op alle fijn te doene Reifen fal mede voeren.
Op dat, by Ongefok het Roer verlooren fijnde, na defe weder-
om een nieuw, of ander, tot behulp foude konneri- opgefteld
werdea Waarom ook Sorg heeft gedragen datter altijd een Stel-
fel nieuwe Roerhaaks in voorraad t' Scheep fijn.

De Leywagen, gemeenlyk Luiwagen, foo wel ook inde Schee-
pen als Huyfen Plaats vind : Sy diend om de Roer-pen, aan Vaade

't vooreynde, t' onderfteunen] ; nademaal defe, wegens deflèlvs
Luimgco'

Langte ,
om fig felven te draaen , immers om 't Geweld dat de

Man tcRoer daar aan verngten moet, uit tc ftaanj al fc fwak

0^ fou-
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foude wcfen. 't Was te wenfchen dat men dit Scheepsdeel ont-

beeren mögre , want komt de Konftapels Kamer , over welke
fy dwers heen gefpannen is, dapper te benauwen. Haare Dikte,

en Breedte fal, uit haare Langte, en 't werk dat fy verrigten

moet, ligtelijk gekend werden. In 't hier voorgemelde Engel-

fche Schip defe t' eenemaal van Yfer, en de Rol, die haar daar

overvoerde, van de felve Stoffe, was.

v«nde De Kolder, Kalder, by my Kanterftok, werd met een ronde

nok
" Beugel om de Roer-pen geüooten , en is dit. het middel waar door

de Man te Roer het Schip beftierd; fy mag een derde van Schips

Wijdte, voor haar Langte aanneemen. Én op yder twee Voe-
ten van haare Langte, een Duim Dikte by de Roer-pen, en de
helft hier van, aan het boven-Eynde hebben,

vim 't Nagthuis, voor de Man te Roer gefield, is een Kas,' in

huil"
8'"

groote Scheepen door vijv, maar in kleine alleen door drie,

Appartementen onderfcheiden. De twee buiten (le gemeenlijk de
Uur , of Tijd Glafen, bewaren. De twee binnewaardfte de Wind-
wijfende Compaflen bevatten. Maar in het middelfte vind lig

de, gantfche Kas verligtendc, Nagt-Lamp geplaatft. Een ièfte

van 't Schips Wijdte, werd wel voor haar Breedte, maar vijv

fefte Deelen, haarer Breedte, voor deflèlvs Hoogte genomen. De
Diepte is fodanig dat de Verdeelingen ontrent vierkant konne
vallen. Kaflen die maar drie Verdeelingen hebben ,. alleen een

Compas, Nagt-Lamp , en Uurglas voeren.

Vin Schips S waarden, miflehien zo genaamd, om dat defe, gelyk

s^den
net: z'jd- geweer, ook op 't Schips zyden gevoerd werden; die-

v"" m' nen om de Scheepen , met een van ter zyden , of van vooren

inde Zeilen vallende Wind, varende, voor *t wegwijken te on-

derfteunen. Waarom ook alle Zeil - voerende Rivier- Scheepen,

wegens haar ondiep in 't Water treden, defelve nodig hebben.

Maar Scheepen die by der Zee vaaren , en veel Houts onder

'c Water voeren, dit Geweer ontbeeren konnen. Alleenlijk fiet

jnen nog eenige vierkante Boejers ,
Vlotgaalide Galjoots, en Ha-

ringboots, met dit werk inde weg, óntreddet wefen. Tweemaal
Schips Holte neemen fy gemeenlijk voor haar Langten aan : haar

halve Langte fteld haare Breedte; en Schips Huid dubbeld ge-

nomen, fal haare Dikte aan het boven-Eynde wefen. Scheepen

die op bovc-Rivieren en ondiepe Gronden varen , mogen defe

Swaarden wat Korter, en Breeder; die de Zeeuwfche, of Vrie-

fche ftroomen , en hol Water beploegen , wat langer , en fmalder %

dan de gefeide evenredenheid , hebben. Want, by geene, de

Langte onbruikbaar, • en by defe, de Breedte, wegens fwaare

Water- Slag, alte breekbaar foude wefen; waarom ook die de

Zee klooven lullen gantfeh fmal dienen te fijn. Derfelver Fatfoen

is geheellyk na 't Oog vanden Bouwmeefter.

Nu gelijk defe Deelen gemeenlijk de laatfte fijn die 't Schip

werden roegepaft, foo fullen 't ook de laatfte fijn, daar van,

Schips Hol aangaande, fal fchrijven.

Want alhoewel dat in een groot Schip nog veele andere din-

gen konnen opgeteld werden , die al te maal ook haare befchei-

de
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de Maat, Order, en Schicking dienen te hebben; gelijk als daar

fijn , alle Schilden , Schermen , Luiken , Trappen, Schoorbloc-

ken, Combuis , Botterye , Befchotten van Cajuit, Gaalderye
,

Conftapels , Brood , Kruid , en andere Kamers. Latten onder

den Overloop, daarmen gewoon is groove Scheeps-waaren op te

bergen. Racken voor de Conftapel, om de, aan hem toever-

trouwde, Kardous-Kookers in te bewaaren. Vorders Klampen,

Krebbens, Koyen, Tafels, Banken, Wijn , en Bier-Kelder, Roo-

mer, en Geweer-Racken. Lywaat en andere Kaflen. Defe al-

le, zeg ik, zullen uit de omftandigheden, en ander byna gelee-

gene Scheeps-Deelen konnen gekend werden. Soo dat ik niet

nodig geagt hebbe, iets daar van aan te teikenen : alhoewel ik

zie dat zulks by andere gedaan is. Want zoude vrefen dat mijn

Lezer verveekn, en laftig wefen, zoude.

Volgd nu een Tafel vande voornaamfte Scheeps-Deelen: mits-

gaders een Afbeeldinge hoedanig fommige minder Dingen op de

Overloopen gefchikt fijn.

ar oïi

\titS

a> TAFEL



124 SCHEEPS-

T A
Vande voornaamfte Scheeps - Deelen , by Jan Dirkfc

fterdam ,
opgefteld , en in zijn Ed: de

Het iWijdbia- Hol op
Schip 'nen de izijn uit-

is lang iHuid > op wate-

t Vlak

is wijd.

over

Steven.

zijn int- ring.

watering.

Voeten, voet. duim.

ÓO 1$

65J 5

70J7
75 li

80x0
85: ii

95j*3

ioylxé

no!*7
115- x8

12.0

130

135
140 3 5

145:36

150
1^38
160 40
165-41

170 41
175 43
18045'

185-46

19047I

195-481

xoo 5-0

37

voet.dulm.

O

si

5

8

o
K

O

8.

o

Het rijft.

voet.duim,

9

9

10

10

1

1

1

1

IX

IX

Jij* 3

8JI3
o

o
al

5

84

o

41

5
!
.

14

16

16

17

17

1

i 9\

*9
10

Si
o

5'=

o

ft

O

S\

O

fi
O

S\

O

f{

O

5^

O

S\

o

O

Si

O

10

TO

I I

II

13

14
1 5

*5
16

17
t8

18

xo

zo

XI

XX

2.3

*4
x6

*7

17

Wijd op
het Boey

,
U

>

'

,'de Kim-
men

Hol op De voor

fijn Boei- Steven

of op (el , of
op de
Kim-

voet. duim,

7\ o

3i o
:* o

o

6

6i

7

vqcT. duim

« P-9
o 30

1

o

9

7i

3

3i

o

7

Si

X

IOi

If

4

31

li

o
10

7i

41

8 U 8

8i|io

9 XI

91 xx

10 X3

IOï X4

\%5
i]x6

2-7

x8

30
1 31

I; 3X

x 33
xï .34

3 3?

4 !37

413»
5 j39

ft 4°
6 4X

10
101

xï

4
6

35

ii

4?

44
4?
4<S

voet.duim

8j 3

ft

10

3

Xï

3^

6^

1

li

4

voet.duim. toet.Juim

5'

7

7'

9
10
*'

:o,

x

ft

7

9
o
X

5

4|xi

X3

M
x*

16

x<5

x7

2-7

x8

X9

30

30

o

Si

o

ft

7\

9
10
8

1

1

6

3

3

?

8:

4?

IO;

3

4
o

Hy valt. Deagtei

Steven

hoog.

voet.duim.

IO

I I

I I

IX

I3|

I?
l6

71

1

xo

XI

XI

XX

x4
x,

x6

5\io

o jio

ft,12"

13

i'4

14
l S
16

17

o ji9

o ji 9
o jxi

3 '11

xx

2-3

2-4

6ix6

x L7
8^x7

3 x8

fiX9
ij'30

8f 3 o

6Ï31

13*

4
10

o

4
o

6

x

8

o

ft

o

3
xjj3x'_ 8 3 5

Hy valt.

ft

ft

x'

7Ï

o

6

8

4
5'.

3

9^

o

4

3 3

*4
4

4
4
4

4

5

5

4|*
05"

f

9i
o

9
3,*

4i

7^

81

9
x|

X

3i

ft

7ï

9i

1

x

4
5

110



B O V W-K O N S T. 125

F E L
Grebfap-, vermaard Scheeps - Bouwmeefter tot Ara-

Heer Nicolaus Witfens Boek
,
gevonden.

Het Hek H« Hek

lang» ldik,breet
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duim bre-

der als de

maat.

voet.daim.

IO

ÏO

II

IX

13

14

ïf
lf

lé
17

1

1

xo

xo

XI

XX

x?>

M
X4
x<5

x7

x7

x8

x 9

30

30

31

32.

De barg-

houten

fetten

voor op.

De bar

rig hou-

ten zet

ten

op.

voet.duim,

agter boord
opzijn

hals.

O

3i

1\

Xï

3i

li

.0

9

71

3i

3

9
o

71

7

Si

H

10 •

ii

4

H
31

o
10

7>

Si

3 3 41

voec.duim voctiduim.

6

£
7

71
8

8

9

9i
10

ioi

ö
4.

i;

2

2i

3

3*
4'

4}
5

Si

6

6\

7

7ï

4
* 2

x,
1

3i

6

h
6

;

7i
o
1

3

4
5"

9 i*

9

9

9

9
10

10

8 jll

9 "
91' 12

21

3 10 12

3
; Ioilr2

4
1

0,12

4 di3
4' 6

1 1

3

' 14

«4
xi 17

4; 6i

4!7
3

Deop-
dek hoog langei

Het ver-

dek

aan hangen

over

'tBoeifel,

De rant

zoen-

houten

ftaan

van
thek na

beneden

toe.

voet.duim. voer.duim

Oj O
O, O

O O
o o

O

6

8

10

6
o

H
2

i

4
S\

51

6

6]

7

n
8

8

9
10

o

1

2

3

S

9

9\
oio
OIOi

ven
'thek

lang.

voet.duim

De hek |De hek.

ftutten ftutten

zijn bo-zijn bo-

ven wijt.

De flut

ten ko-

men op
de hals.

voet. Juim. voet.duim. voet.duim,

9

9
i o

2 \i 1

2'! 1

3 12

4/3
4' 13

; 14

n'14
6 ji S

4 s

7 \i6

7J\7
8 17

Q.3

oi 3

4i»4
81 f
01 f

V16
o'i 7
,18
619
61 9
821
o 2

1

8 22

1 o:x 3

SW*
02f
626

1 26
5x8
928
O29
•630

o 3l

0=32

5" 33

öj'34

o' 3 f

5 c
1

°

ft 5 3 c O

2 6 c O

7 6 3 O
6 6 8 O

7 2 I 2

S 8 1 8

S 8 3 1 1

é 8 8 1 IO!.

9 2 O

9 tl 2 1

+

9 9 S 2
1

2

10 2 1

4 2 li

8i 1 1 Si 2 2

3 2 *\

1 2 2 3

1 2 10 2 3^

M 6 2 4 1

9 13 10 2 4i
«4 9 2 * i

P
1 410 2

?1 5 2

ifj 10 2
3

1 7 2 7\
j 1 7 2 8

4 7,
IO 2 8^

8; ó 2 9
1

8'

4 [O

I



I2Ó SCHEEPS-

Uet XXIV. HOOFD-DEEL
Ha n d e l d

Van Verfcheide Certers Van Scheepen. -Als Van een Schip lang

160 Voeten. Een dito lang 132 Voeten. Een dito Mm

155 Voeten. Een "van 140. Een Van 85. Een ander

lang 101 Voeten. Een ander, lang 154 Voeten. Een an-

der, lang 133 Voeten. .
Een ander

,
lang 80. Een ander,

lang .132. Een ander, lang 16%. Een ander, lang 172

Voeten.

Een
Schip lang

160 Voe-
ten.

Vande
Voor-Ste.

ren.

Vande Ag.

ter- Steven

TOt verfterking , van al 't voorens gefeide, denkt my dien-

ftig te welen , alhiet te haten volgen eenige Certers van

Scheepen, fodanig die by verfcheide Bouwmeefters , zo

in eerder als laater Tijden gebouwd, omftandiglijk be-

fchreven, en ons nagelaten, fijn. Sorg op my genomen hebben-

de van alles, foo veel mogelijk was, pundtuè'lijk in dele Form
over te ftorten.

Vooreerjl dan,

Een Schip gebouwd in den Jaare 1659,
Voeten Duimen,

Lang — • — — — — 160—

o

Wijd — — — — — 37—0
Hol, op de bovekant vande Koebrugs Bal-

ken — — — — 12

—

5

Op de Overloops Balken — — 17—

1

Op de Boevenets Balken — — 14—10

En nog Voorfcheens — — — 3—10

De Voor-Steven was lang, inde Winkel-

haak, vande bovekant der Kiel, tot den

boven binnen-hoek — — — — 16—

o

Sy viel voor over — — — — j6—

o

Was dik — — — — —— ï—

f

Was voor toegehakt — — — o

—

r

Was onder Breed — — — — 3

—

9
Was in 't midden Breed — — — 1—10

Boven Breed — — — — — 3—

ƒ

Nota, de Boeg-fpriet voer omlaag.

D' Agter-Steven was lang , inde Winkel-

haak — — — — 26—
Dik — — — — — 1—7
Had onder Streek — — — — 7—0

De
.

' A



B O V W-K O N S T.

Voet. Duim.

De Hekbalk was aan de Agterkanc

Breed, op en neder — — — i

—

6

Dik — — — — —
• 1—4.

De Keel vande Spiegel ftond uic de Bove-

kant vande Kiel — — — — 14.

—

1

De Windfeering-Stutten waren boven

de Hekbalk lang — — — jö—

o

Stonden liet bove- Einden Wijd — '13—

o

De Stutten ontrent de groote Hals,

ftonden boven wijd — : ,— — 26—

8

't Schip dat liep op de Berghouten

op, voor — — — 3

Agter — — — — — 10—

o

De onderfte Drempels vande gefchut-

Poorten, op den onderften Overloop,
lagen boven den Overloop — — 2 i

Waren Langs- Scheeps wijd — — J*—

ƒ

Hoog — — _ _ _ ,_
3

Onder Bak en Schans lagen de onderfte
Drempels hoog

, , —
1 _

De Schaarftokken vanden onderften Over-
loop , lagen, met de binnekant, wijd — 7 o

Op 't Boevenet wijd — — g

De Overloops- Balken waaren dik , 1 j-

Dog fommige een Duim a twee minder.

Die van 't Dek of Boevenet, dik — 1 o
Breed — — — — — 1 2
Hadden Bogt — — —

,
_

Lagen wijd ______
4_<s

Dog fommige fa 6 Duimen nauwer.

De Kraanbalken Dik — •— —
Breed — — — — 1—

^

Staken, in 't midden over de Regelingen 3—

o

De onderfte Legger van 't Galjoen was
lang — — — — — — 28—

o

De Leeuw lang — — — X j—

8

V

De Gaalderyen op Schips zyden waa-

ren lang — — — — — i<$—

o

Wijd , tuflehen de Dek-lijft en Windfeering 3

—

f
Hoog, op de Windfeering — — p—

y

IZJ

Vande
Spiegel.

Vsmde
Stutte».

Van 't

Oprijfen

der Berg-

houten.

Vande
Poorten.

Vandè
Schsarftok-

.ken.

Vande
Overloopfl

Balken.

Vande
Kraanbal-

ken.

Van 't

Galjoen<

Vande
Galdcrieu.

Het



ii8 VS C'H E E P S-

Een mulei

JgEn Schip, gebouwd inden Jaare i<562

Voet. Duim.
vande Het Heckbord van 't onderfte Ver-

jen .
wulv, ftond uit de agterkant vande

Windfeeringen —_ — . — — - 4—12

Hec Heckebord vande Gaalderye

insgelijks uic de Windfeeringen
j

— f—

8

Ro"
htt

**ec Roer was onder breed — — 4,

—

.6

en had 7 Roerhaaken.

vande £)e pr0oce" Spil was Doven den Over-

spu. loop lang — — — — 5—6

Op de, Kop dik — — -— 2—10
In den Hals dik — — — 1— 5

stantpUatfc
^e g r

.

ootc Maft ftond, met fijn Spoor , in

dcrM^Hp. c midden van 't Schip. De Focke Maft ftond,

uic de voorkant vande Voor-Steven — s°

De Befaans-Maft ftond, uit de binnekanc vande

Aster- Steven — , _ _ 2+—

o

Voet, Duim.

Schip lang 4 't Was lang — ~ " 122 O
„zVoe- Wljd __

ö _ __
'

35? l Hol •_ - • - - ' ïz—9
\„i, O--—r —- bi1 '" f 'Jnsatonnid sb r>m «nagn , qix>f

vande ^° Kiel was van twee Smeken, en vierkant,

|fat Dik — — ,— — 1—

j

Het Lafch lang — _ _ 'j

—

6
. ,.

1
, i jun uj b fKiöU n» s«uo.'/ioraou

• • i!.v
-. OMMM ei ;

i in Aiii nDe Voor-Steven was aan de binnekant, met de

vo^st'.
Bogt om gemeten, lang — — 30—7

ven. Vande bövekant der Kiel , toe den binnenhoek

inde Winkelhaak lang — — — 20—'j>

Dik — — — 1

; _ 1—2
Breed, in 'c midden — — - — 2— -10
Viel voor over —™ —- 22—

b

'f* *— x — — — .T—i) b:K"a
, . d' Aster-Steven was inde Winkelhaak lans; — 11- x

AgtcrSte- Dik _ ,

I *

Had Streek •— ljuy Ju '. • ".—v ny-afcfa

„ , De Hekbalk lang aande agterkant -— *P 8

Hekbalk. Breed — o — —
•

—— 1

Dik — — _-i p — • • _ .1 4
Bogt ' — — —«— -- —— ~~-

»—-l MimsbniV/ rn foil-jbCI ^' narlilloi ,biiV/
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De Rands om, Rantfoen -Houten ftonden met de
Keel, uit het bove-Eynden vande Steven

Waaren dik 1— — -—
De Spiegel was voorfien met drie Wrangen , en een

Broekftufc

De Windfeeringen waaren lang , boven de Heek-
balk

v
-

;

Op de bove-Einden wijd „
Langs-fcheeps dik

,

Dwers-fcheeps, even boven de Hekbalk
,

Op 't boven-Einde vierkant.

De Voorkant van 't voorfte Middelfpant ftond uit
het Lafch vande Voor-Steven i.

,

't Was op de Kiel dik ,
.

Breed
, ,

,

Dé Wrangens Iaagen wijd
, ,

Tuflchen beide de Spanten waaren vijv Wrangens
ingelchikt.

De Barkhouten liepen voor op
Agter — — _i_

De Inhouten waaren dik op de Kiel —
Inde Kimmen — ^_
Op de Scheerftröok —
Op 't Boevenet —
Op 't Reehout —

Het Zaadhout was breed
Dik — — _ _

119
•

Voet.Duïm. _
Vande

Rands om
12—O Houten.

0—8

Vande
Windferin.'

2.0——O g«n -

o-

l-

Vande
Middel-

31 O Tpanten.

0—9
0—8
0—8

1—7 Van '*

* / yooren ag«!

9—O ter op-

loopen.

Vandt
> InhouMD.

o--8^

—7
°—5—4

Van het
1 O Zaadhout.

De Kimweegers waaren dik — —
Breed — _
De Strijkwegers , met defe gelijk , hadden een
Duim minder Dikte.

Voor onder den Overloop lagen vier Banden > met een
Focke-Spoor

, agter drie Banden , twee Slapers , en twee
Zitters gevoegd.

De Balken van den Overloop waren dick —
Breed, meerder en minder — —
De Balken van 't Dek , of Boevenet , dik —
Breed, meerder en minder — —
Hadden Bogt — — — —
Lagen, in 't groote Luik van malkander —

•

Vorders, meerder en minder Wijd — —

Vanda
O— Kimwe-

Vande
Banden.

1—3
0—8

1—
$

0—6
7—4.

4"TÖ

Vande
Balken.

R De

1



iy> * SCHEEPS'
JlUüH Voet.Dnim.

vandt De Balkwegers van den onderften Overloop dik o— 5-

g^*" De Balkwegers van 't Boevenet, dik — o-^
Zy lagen ib Voeten , uit de Hekbalk gemeeten ,

met haar bovekant , uit den onderften Overloop , 8-*—

o

En voor, by 't Kabelgat op — — 6—

o

vande De Watergangen van den onderften Overloop,

Jf**
1 vatten dik — — — • — ' o—r>

De Watergangen van 't Boevenet dik — ®t;-4J

Breed • — — — — 1—

7

van*: pe <jchaarftocken van den onderften Overloop, dik o

—

6
Schaarftoc . , r'
ken. Lagen, in c groote Luik wijd —

>
o—

3

setwTgas. De Setwegers van den b&Vcnften Overloop waa-

ren breed — •— •— — *~7
Dik — _____ o--3 £

vande j)e onder fl-e Drempels lagen met haar Bovekanten
Poorten. . , .

r s
uit den Overloop — — — 2.—

z

En de Poorten Waaren -wijd — — — 1—
•<r> c- H| "

*""

vande De Voorkant vande voorfte Maftbalk , lag voor
smgbtt midden van Schip - - i~7
Mailen. DeFocke-Maft ftond, uit de binnekant vande Ste-

ven gemeeten — — — — — 8—

o

De Bezaans-Maft ftond, op den Overloop gemee-

ren, uit de Binnekant vande Agter- Steven — n

—

6

vande £>e groote Spil was op de Kop dik — — 2-—4.
groote Spil. t-»- 1 • , 11 t Ts Dik ni den Hals — — '— 1—

4

De Kop was lang '— — 4—10
De Keepen inde Klampen waren uit den Overloop %—

o

De Spil had zeve Klampen.

van't De onderfte Legger van 't Galjoen was larig --— 18—

6

Galjoen. De Lemw ja
_
g

'

, ,

De Kammen1

aan Stèvëw breed — — 1—

3

van 't Het Roer was onder breed —
• 4—0

R«r- En had zes Roer-haaken.

vana* De Boot was lang •—!
' — — 30—-f

Büot
- Wijd. — " — daö- "8—

5f

Hol
|
— — — 1—1

1—1 3—t

vande De Ghaloup was lang Item "— '— 2.4—

^

Sloep. Wijd j ' •— 8—0

Een



B O V W-K O N S T.

Een ander.

EEn Schip, gebouw in den Jaare 1664.

Lang —; • — —

'

Wijd —| — — —
Hol op de Koebrug — —
Op den Overloop — — >

—

Op hec Dek — —- .— •—

•

Nog Voorfcheens —
: — —

-

De Kiel was van drie Stucken , t' famen gezet.

De Laflfchen waaren lang —

r 3i

Vott, Duim.

iff—o

-Aan yder Einde dik

Waaren met 27 Bouten aan malkander geflooten.

De Voor-fleven was by de Bogt om - gemeeten lang

En in de Winkelhaak, tot den binne Hoek
Hadde Bogt 1— — — —
Was binnen dik —1 —
Van buiten dik :

~~ —
Breed, onder —1 —

;

—
In 't midden :

—

1 1—
•

1— —1

Boven 1— — — —1

Viel voor over —
'

;
— — —

8 iok

Een

Schip lang

36 O i!f Voe-

I 2 O '">.

I7—0
24.

—

6
3-6

tC—O Vande

O 4 Kiel -

-l Vande37-

ven.

7—

o

i—f
1—3
1—

9

2—8

3—9
22—

o

De Agter- Steven was in de Winkelhaak lang --

Was dik, binnen —\
—

Van buiten , boven — — —
Onder — — —1 —1 0—10
Had Streek — — — — 7—

o

Was van binnen Hol 1— —1 1—
Viel agter over — -

—

28—I ' Vande

T 5 Agter. St«;
1 u ven.

I 1

I 1

3-6

De Hekbalk was aan de Agterkant lang —
Breed — — '

—

1 '
—

'

—
Dik in het midden — — —
Dik aan de Eynden — — —
Was« rond — — — —1 —
De Rantfoen-Houten ftonden met haar onder-

Eynden , uit de Hekbalk gemeeten , op
Waaren dik — — —
Breed in 't midde — . — — —
Breed, aan d' Eynden -— — —1

Van agteren rond — _ — —
•

—
De Wrangens inde Spiegel waaren op de Steven dik

Dik , op en neder ,
1— •— —

De bovenfte lag , uit de Onderkant vande Hekbalk
De Poorten ftonden uit de Steven — —
De Poorten wijd* — — ^~
De Tuimelaars dik —

R 2 Dc

2f -6 Vande

2_0 Hckbalk -

1—7
1—

f

^ 9 vande
1 1 Randsota-

Houten.

2 O

°—

3

1 1 Vande

j^_2 Wrangens

inde Spie-
J—1 gel.

'

2 O

2—4
0—8
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Vande Dc Windfeeringen ftonden boven de Hekbalk

V/indfee- —

-

ringcj.

Voet Dnim'

^— — y - / "

Waaren boven, van den anderen wijd 1— 13—

3

vands yet voorfte Middelfpant ftond uic het agterfte Lafcb.
Middel

fpauten
vande Voor-Steven

't Was, inde Kimmen, binnen de Winkelhaak

Op een halve Voet Holte, wijd ;—
j

—
En op 17 Voeten Holte, wijd -— —
Hec andere Spant ftond agterwaard !'

Tufrehen welke fes Wrangens waaren gevoegd.

Welke yder Breed waaren 1— — .

En van den anderen laagea
i—1

1—

8

Het voorfte Spant ftond, met de voorkanc, voor

het agterfte Lafch vande Steven —
'c Was lang, uit de MiddeHchrap vande Kiel, tot

debovekant vande Scheerftrook, volgens een reg-

te Liny gemeeten — -

En had op defe wijfe Bogt —

'

En 't was tuflchen de Scheerftrooken wijd 1

Hctag- Het agterfte Spant ftond , uit de Hieling gemeeten -

aggfey» yandc govekanc <jer Scheerftrook , tot midden

op de Kiel, volgens een regte Liny lang —
En had op defe wyfe Bogt — —
Was tuflchen de Scheerftrooken wijd —

Van |
vooritc

Spant.

De
ieheeritro

ken.

De Scheerftrooken ftonden wijd, voor uit de Mid-

dellijn gemeeten , te weten, 6 Voeten uit de Bin-

nekant der Steven ' - ~T'

Op iz Voeten '—
' .

Op 18 Voeten
;

Op f4
Voeten —

'

'

Op 30 Voeten 1 1

•

Stonden voor , boven 't Schips Holte

Agter

Zy ftonden rond, buiten de Cirkel
'—

'

Hwih- Het Inhout was, op dc Kiel* dik
,10M

- Inde Kimmen 1
—

'

—1

Op- de Scheerftrook és-

Op 't Reehout '

~
Voor, en agtecwaatds ligter na den eiich.

Vjndt Aan, yder Zyde was dit Schip met *f Centen bc-

e«atcn. Ipannen. Te weten 1 1 onder ,, en 4. boven de

Scheerftrook. En dan nog, voor yder Gilling «een

Cent.
Het

36 O

3~

*

30—*o
56—0
10 O

O—10

3 8—

o

7-8
15—1

38—6
5—3
31—9

6—6
11—8

17—4.
17--10

ï— 8

12—o
1—3

T—

O

O-IOÏ

0—8
o—

f



B O V W-K O N S T.

Het Zaadhout was dik —

—

Breed

—

1 —
'

—
Agrer en voor fmalder en dunder.

De Kimvvegers dik —
;

—

Breed —1 —
•

—

•

De Strijkvvegers dik — —
Breed — — — — —

-

Al d' andere Wegers in 'c midden dik •

—

Voor, en ageer —;
— —

De Balkweegers vande Koebrugge waaren dik r—
Breed — — —
Hingen beneeden de bovekant der Balken —
Die van den Overloop waaren dik •—

>

Insgelijks breed — —
•

—
Hingen ook beneeden de Balken —
Die van 'c Verdek, of Boevenec , dik 1

—

'

Breed • — .— — —
D© Balken vande Koebrugge dik — —
Breed •— — —
Meerder en minder na 'c Hout coeliet.

Waaren rond — — —
Lagen in 't groote Luik, wijd — —
Boven de Brood-Kamers wijd '— '—

'

Vorders meelt al van den anderen
^—

Die van den Overloop waaren een weinig zwaar-
der. Laagen regt bove'n deonderfte, en hooger,
te weten, in '1 midden van 't Schip 7-3

Voor — 1— — • ' —

j

Over de Brood -kamers lagen defe dq helft digter

als vande Koebrugge.
Die van 't Boevenet waaren minder en meerder breed
Dik *-4 *

-—
. — —

Hadden op 28 Voeten Langte, Bogt

—

1

Laagen meeft al van den anderen '

—

1

De Balken van den Bak, dik •— —

•

Breed — — — ' —
Die van *t Halvdek, en Cajuit, dik — •

Breed —; — —
. — ;—

!

Deflelvs Bogt een weinig meerder dan die van
'z Boevenet, was.

Zy laagen by de groote Maft, aan Boord, uit hét
Dek gemeeten , hoog —~ u

Agter op de Windfeeringen —
De Balkjes vande Hutten waaren vierkant, dick
Laagen van makander wijd — .—

.

fin waaren een weinig Ronder als vande Kajuit.
R 3 De

'33
Voet. Duim;

Het

Zaadhout;

l~5

O

—

6 Vmde

j
^-Kim

, en
' andere We-
J gen.

1—5
o—

4

0—3

O-fJ De Balk-
weger».

0—4
0—6

0—4,
0—f
1—9

I 3 DeB.I-

1—4 kca -

o—7

9^—

o

4—6

5~

o

4—6

1—

1

o—10

0—9
4—6

o—10

0—p
1 O

7—0

—5
1—8
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vancis De Knien , door welke defe Balken geflooten waaren , hadden

acuud™s. °P ^e onderkant vande Bandweger , Scheepwaards in , de Dik-

te vande Balk, aart welke zy gevoegd ftonden.

De Knien van 't Halvdek, en Kajuit agter de Wegeringen ge-

fchikt ftonden.

De Steunders , die aan yder Zyden , met haar negen, of om
^

den andere Balk, 't Schip onderfteunden, waaren langs-Scheeps

breed 10 a 11, dwers Scheeps dik 13 a 14, Duimen.

Voet Dium.

De De Klofien die , op de Koebrugge , agter de Wa-
Kioflcn. tergangen ftonden, waaren lang — •— 2—

8

Dik . — — > 0—8
Boven fchuins — 1

—1 1—1 o—

3

De Kloffen op den Overloop aan Boord dick ' o—j>

Van binnen dik 1—
'

<
—

*
—

• . o

—

6

DcWa- De Watergangen vande Koebrugge waaren dik — o—

9

twgoügen. Breed —
:— •— —

' i—

o

Die van den Overloop hadden defelve Breedte, en Dikte.

Die van't Boevcnet breed — — — j

—

p
Dik — — — — o—f

De De Scheerftocken zo vande Koebrugge , als Over-
Scheerftoc-

]oQp waar£n dik _ _ _ Q_6

Breed — — — 1—

ƒ

De Scheerftocken van 't Boevenet dik — —
f

Dog voor de Maft , daar 't Roofterwerk in quam

te leggen , hadden de Dikte van — — —

8

En wierden met Ruiten om de Balken gewerkt.

v»nde Vijv Banden defendeerde 't Schips Water - breekende Boegen.

Biiidin. ^' Opperfte daar van was, d' Eynden van den Overloop te

dragen ,
toegefchikt. d' Onderfte moeft het Lafch vande Kiel

en Steeven. vervangen. De twee, die boven defe laatfte wa-

ren gevoegd, was het Focke-fpoor te torffen, opgeleid,

't Schips diep in 't Water-fnydende Piek , was ook met even ge-

lijk Getal van Banden , bezorgd. Die dan aan wederzyden

nog haare Zitters , en d' agterftc fijne Slaapers by zig had-

den. »

Op den voorwaardfte Band , aan welke ook de Brood- kamers

haar begin naamen , was, eenigfints na de manier der Engel-

fche, om de groote Holheid van 't Schip aldaar voor 't Ver-

wringen te "behoeden, een Kruis gevoegd: dat met Swaluw-

ftaarten de Band , en Balk ingelaten , en met Kien vaft geflo-

ten was. 't Hadde langs-Scheeps de Dikte van 0—10

Vtnt
Kruis.

Dwers-Schecps van

Dc
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Voet, Duim. Dcgroo ,

Dc grootc Spil, die op het Dek voer, en aldaar 7, tespii.

maar onder 't Dek 6 Klampen hadde, was op de
Kop dik —^ — — — — *—-f

In 't Bedde dik — — — — 1—

7

Inde Panne dik — — 1

—

S
De Kop was lang — —- — — 5

—

S

De kleine Spil, was op de Kop dik 1—6 dc%u.""

Dé Kop was lang — —— — — 4—

4

Had 5 Klampen in den Omtrek.
En draide in een Panne, onder aan de Balken vaft gehegt.

De Betings Stutten ftaaken haare Hoofden op '— 5—4 Vande

En waaren langs-Scheeps dik — —
. , i_<>

Bet'"s'

Dwars- Scheeps — — 1 s
De Kruisbeeting was lang —

• — — 9—

3

Was vierkant dik —
, j g

Stak aan yder Eynde buiten de Stutten — 2.—

o

Dc Hoofden vande Stutten ftaaken ook boven de
Kruisbeeting —. —, . 2

Welke met een greine Schaal, tot minder Kabcls-
kwetfing, van agteren bekleed was.

De Kluifen waaren in 't Kruis wijd — 1 4.
DeKIu».

Stonden uit. de Steven •— — - a
fe"'

En waaren van den anderen gefield — 0—8

De groote Knegt was, boven den Overloop, de Kop Dc roo
daar by gereekend

, lang 1— •— — _ g
tcuZf™'

Dik , dwars-Scheeps -—
1— ,

*
LaniT-Scheeps —

- — ,—-
z 1

De Kop lang — 1-10
.

1

—

x

De Focke-Knegt was van den Bak af tot fijn

Schouders lang — — .—, , , ?,
e Foc"

t Hooft, dat de Stand geevd , was lang ~

DeKnegten, die de groote Marszeyl-Schooten , en
Gycouwen ten dienfte ftonden , waaren Langs-

DeMars '

Scheeps, dik __ _ b
__

Dwars-bcheeps .— * Kocgtcn.

Sy fionden mee de zyden van den andere wijd —
De Gaten voor de Marszeyl-Schooten wijd —

.

Voor de Gytouwen wijd

0--10

O-ril

Ter wederzyden aan Boord
, op den Bak, onder de Focke-

Kee, fionden 2 Knegten ; de twee voorfte dienen de Focke-
touwen

;
de twee agterfte waren tot de Focke Toppenanten ge-

fchikt

,
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fchikt , waaren 7 Duimen vierkant , en draaiden de Schyven

,

langs-Scheeps » fchuins daar in.

v»nde Agter de Focke-Maft, in 't midden van den Bak, waaren

dc"T/t°
P
+ Knegjes, vande zelve Dikte, yder met 2 langs-Scheep ftaan-

de Schyven, zoo voor de Focke-Nok, als Buikgordings, voor
't voor-Marszeilval . en groot Marszeil Boeglijns, verordend. En
wierden defe 4 aan een .Kruis-Beeting - Balkje

, 5 Duimen vier-

kant, geflooten.

Aan Boord, nevens, en agter de groote Maft, waaren dier-

gelyke Knegten, met de Schyven dwers-Scheeps geplaatft.

vuide Ter wederzyden , aan Boord, beneevens de Bezaans - Maft

,

Knegjes ag- ftonden 2 Knegten, insgelijks vierkant, en 7 Duimen dik. De
t" 0?

' twee voorfte, die de Schyven langs-Scheeps hadden, waaren de
groot-Marszeil-Braffen •, de twee agterfte , die de Schyven dwers
voerden, waaren de Kruiszeil- Schooten toegewyd.

Agter defe twee , aan Bakboord , liet fig de Knegt tot het
Bezaans-vah die 8 Duimen dik, 10 Breed, en met een lang-
Scheeps ftaande Schyv voorfien was, vinden. Agter dele laatfte

was nog een Knegtje voor 't Val van 't Kruiszeil gevoegd.

vaSa-
De Ka

J
uit Was Iana uit de agterkant vande Windfcering ge-

[uitichans, meeten, 21 Voeten. Even zoo lang was ook de Stuurplegt ,

en Bat. f anders de Schans genaamd. Den Bak had 33 Voeten Langte.

vande
De Combuis ' aan '* Stuurboord gefchikt , was lang 9 Voè-

Kombuit ten 6, en breed 8 Voeten 2 Duimen. Den Ezel ftond met de
enBotcry. agtCrkant , uit het agterfte Befchot 4 Voeten, ƒ Duimen. Het

voorfte Yzer leide , met de Voorkant, uit de Muur 7, en het

agterfte Yzer 21 Duimen,- en een Voet hoog boven de Vloer,
het Rookgat> langs- Scheeps 24, dwers-Scheeps 31 Duimen wijd,
was.

De Botery, die defe tegens over. was gefteld, had de Langte
van 9 , en Breedte van 7 Voeten 1 9 Duimen , alles buiten kants
gereekend.

van't De Kabels, op den Overloop geplaatft, hadden 26 Voeten,
Kabelgat, 6 Duimen , uit de binnekant vande Voor-fteeven gemeeten , tot

haar verblijv. genomen.

vande De Konftapels-Kamer had, uit de Hekbalk gemeeten, 27 Voe-
Konftapci»,

ten Langte.
Kruit, en

1
=>

.

Broodk». De Kruid-kamer was hoog, uit de Buikdenning , beneevens het
nm. Zaadhout, 6 Voeten. De Zoode der Pompen was 3 Voeten

3 Duimen wijd. Aan yder Zyde waaren twee Brood-kamers ,

en een regt van agteren geplaatft. In welke laatfte een klein

Helletje, tot Scheeps Scherp-berging hing.
De Deelen , waar uit dit Werk gemaakt was , waaren alle-

maal zeer droog , en dubbeld op malkander gewerkt. Twee
Brood-
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Brood-kamers waaren met Blik beflagen : d' andere met Harpuis
beftreeken.

De Gefchut-Poorten op den Overloop, ftonden met de bove- Vinie

kant van den onderften Drempel 23 Duimen boven de Water^
Poorten '

gang; even zoo veel hoogte was ook , Loot-regt , den boven-

Drempel boven den onderften geplaatft : waren langs- Scheeps

27 a 28 Duimen wijd. De Kruis-Poorten ftonden met de ag-

terkanten 8 Voeten 4 Duimen uit de binnekanten vande Rand-
foen-Houten. Al d' andere meeft al ontrent 8 Voeten van een

gefchikt; dog die, tuflchen welke Combuis, en Botery, fig lie-

ten vinden, waaren 14, Voeten 6 Duimen van den anderen ge-

fcheiden-

Inden Bak waaren ter wederzyden 3 > en op de Stuur- plegt

2 Poorten. De bovekanten vande onderfte Drempels uit den
Overloop hoog Duimen; evea zo hoogwaren ook de boven-

fte van d' onderfte gefchikt : haare Wijdte langs-Sclieeps was
twee twaalv-Duimfe Voeten. »

De groote Maft was, op den Overloop, tuflchen de Stevens St" (-
.

gemeeten lijnde, met de Voorkant, een Voet agter t Schips de M»ften
.'

midden geplaatft.

De Focke-Maft vond fig met haar Middel -dikte 12 Voeten

7 Duimen, uit de binnekant vande Voor -Steeven gefteld. En
men bevond dat het midden van Bezaans-Maft-Spoor , op 't Boe-
venct gemeeten , 20 Voeten 6 Duimen uit de agterkant vande
Windveeringen lag.

De Pompen ftonden uit de agterkant vande Agter-Steven 34.
Van<Je

Voeten Schecpwaards inde Piek; waaren boven 't Boevenet 34_

PomPen -

Duimen lang. De Knien reien 21 Duimen boven de Pompen
op, en vielen T4 Duimen voor over. Zulks dat de Boutgaten
inde Pompftocken, die 10 Voeten 3 Duimen lang, en 4. Dui-
men dik waaren , 14. Duimen van malkander ftonden. En 't Ma-
miering-Gat was 16 Duimen beneeden 't opper-Einde vande Pomp
geboord.

Dit Schip had onder de Gefchut-Poorten, in 't midden maar Vand&
een Barkhout, met nog een Stuk dat vande Spiegel af, Scheep- B"khoa-

waards heen', tot tegen de Dubbeling- aanftiet. voUiBgoi;

't Barkhout was breed 14 , dik 8 Duimen. De Gang daar
de Poorten in quamen

, gemeenlijk breede Gang gezeid , was
breed, in 't midden 42, Duimen, voor, en agter fmalder na be-

hooren , dik vier Duimen, 't Barkhout hier boven gevoegd

,

breed 13, dik 7 Duimen. De Volling breed 14, dik 3 en een
halve duim. 't Barckhout hier boven breed 12 , dick 6 Dui-
men.

De Gefchutgang onder 't Reehout breed 20, dik 3 Duimen,
en 't Reehout zelve breed 10, dik 6 Duimen,

S D«
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vande De Setgang die agterwaards op 't Reebout was gevoegd,

Fottuning. llad 14. Duimen Breedte , en 2 Duimen dikte. Alwaar de For-
tuin-bladen die voor meeft 9, en. agter 10 Duimen breed, en
vijv- kwartier dik waaren , met een Sponde waaren ingewerkt,
't Schip hadde f Gillingen, en yder Gilling bevatten 2 Bla-
den. De Regelingen waren breed 7 , dik 4 , en het open tuflèhen
beide wijd 8 Duimen.

Gfcn'
De onderfte Legger van 't Galjoen was, aan de bovekant lang

26, de Leeuw n Voeten- Voor diep 28, en agter op het Gat
20 Duimen. De Legger was aan de Steven diep 16, agter de
Leeuw 11 , en onder fijn voorfte Klauwen 6 Duimen. De
Kammen aan Steven breed 21, voor aan de Leeuw 14. Duimen.
De bovenfte Regelingen die op 9 Voeten Langte, van 't agter-
Einde, met Romeins - Hoofden befneeden waaren, hadden aan
de Koppen 20 Duimen Breedte, en 10 Duimen Dikte. Nevens
de voorkant vande Steven, waren zy 10, en 6, en voor aan de Es

. 6 , en 4 Duimen breed , en dik. De onderfte Regeling was
aan 't agter- Einde 8 cn een halve, en > en een halve, aan
't voor-Einde , en 4 Duimen dick , en breed. Agt Spanten Knies
waaren dit Galjoen , ten fteun der Regelingen toegevoegd. Het
tweede, en vierde Spant van vooren nog , met krom-gewaffen Be-
ting-balkjes , uitgefpannen was. DeOorfturten ftonden 13 Voeten
3 Duimen uit de Steven. Op de bove-Einden wijd 24 Voeten
9 Duimen.

De Kraan-Balken, die vierkant, en 15 Duimen dick waaren,
ftaken , in 't midden gemeeten , 36 Duimen buiten de Rége-
lingen van 't Galjoen. De Penterbalk was lang 24 Voeten ,

dik en breed 10 a 11 Duimen, ftak n Voeten over de Rege-
ling.

De Focke-Ruften waaren 28 Voeten lang, voor 20, agter 16
Duimen breed , binnen 4 , buiten 3 en een halve duim dick.

Nege Spanten Hoofd-Touwen , met een Schinkel die zig tuflèhen

't derde en vierde Spant van vooren geplaatft vond , waren op
den Rug defer Ruften uitgebreid.

De -Langte vande grootc Ruften 35 Voeten was- Haare

Breedte, zo voor als agter , was met de voorgaande gelijk; dog

zo binnen als buiten , hadden defe een halv duim meerder Dik-

te. En hadden ook, behalven een Schinkel, die tuflèhen het

derde en vierde Spant voer , 10 Spanten Hoofd-Touwen uit te

fpannen.

De Ruften vande Bezaans-Maft, waren 16 Voeten 6 Duimen
lang. Voor if , agter 12 Duimen breed; binnen 3 en een hal-

ve , buiten 3 Duimen dik. Tuflèhen het tweede en derde Spant

Hoofd-Touwen , die vijv in getal waren , hadden de Schinkels

hun verblijv - plaats bekomen.

Het Roer was onder 52 , op het Gat vande Roer-pen 26 Dui-

men. Was boven aan de voorkant 19 , aan de agterkant 16 Dui-

men

vande
Kraanbal.

ken.
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men dik. Het Gat voor de Roer-penne aande binnekant 10 en
ij , aandc agterkant 8 en 10 Duimen wijd was. Het hing aan

7 Haaken , die yder in 't Kruis 4 Duimen min een kwart dik
waaren. De Roer-pen was by 't Gat breed n, diep 12 Dui-
men. •

De Leiwagen was , uit het Wulv , op de Hekbalk neer ge- En de
meeten, 21 Voeten van daar gefchikt. Was 9 Duimen breed , «ivs toe

en ook zo dik. En had op de 18 Voeten, die de Roer-pen ,

behoorc*

over defe , gins en weder wierd gevoerd , 4 Duimen Bogt op-
wa,ards; en voorwaards zo veel als vallen konden.
De Kanter, gemeenlijk Kalderftok, was, behalven den Beu-

gel, 12 Voeten 5 Duimen lang. En de Rol , die in den Bril

draaide, had 14. Duimen tot zijn Langte, tuflèhen de Pennen
in , bekomen.

Het zoo genaamde Pothuis , daar defe Kalderftok fijn keer
in nam , was 23 Duimen boven 't Sonne - dek verheeven

,

dwers-Scheeps lang 11 Voeten , wijd 13 Duimen. Had bovert
op eén Luikje, waar door Schipper of Stuurman gemaklijk de
Man te Roer, toefpreken mogt.
Het groore Nagthuis voor de Man teJRoer, had 6 Voeten,

en zo veel Duimen Langte, 5 Voeten Breedte, en 16 Duimen
Wijdte; was in 5- Kafien onderfcheiden. Het kleine Compas-
Huis 3 Voeten 6 Duimen lang , 3 Voeten 4 Duimen hoog,
en 13 Duimen wijd was, en in drie Appartementen verdeeld.

Het eerfte Heckebord, dat boven de Hekbalk kwam, was in ^
'

't midden 18, aan d' Einden 16 Duimen breed, en 5 Duimen Agterwctfe,

dik. Had agterwaards zoo veel Bogts als de Hekbalk, en op-
waards zo veel Route aande onderkant , als de Boevenets Bal-
ken. Maar aande opperkant t Duimen Ronder. Stond 5 Voe-
ten 6 Duimen agter de Windveringen , en in 'c midden 10
Duimen boven de Boevenets -deelen, die daartegen aanftieten,
gevoegd, 't Was met 14 Verwulv- ftutten , die 7 Duimen breed,
en 6 dik waaren, befpannen. De twee middelfte, die 't Roer
in 't fchieten paflèeren lieten, waren 32 Duimen van den ande-
ren geplaatft , een Eike Plank was op het Verwulv gewerkt. En
voorts het Verwulv felvs met 2 Duims - deelen , digt gemaakt.
De Dekplank op dit Heckebord , was 3 en een halve duim

dik , en (tak 4 duimen agter over 't Heckebord heenen , in welke
defe ook van boven neer gefpykerd, en vaft gemaakt was; kwam
ook op Zyde 11 duimen buiten de Huit te fteeken , op welke
de Voet vande Gaaldery , met een verloore Lip, was ingelaa-
ten.

Het Hackebord.dat boven deLigte vande Gaaldery quam, ftond
de binnekant 7 Voeten, uit de agterkant vande Windveringen

,

en was, uit de bovekant vande voorfchreve Dekplank, fchuins,
tot de bovekant van dit Hackebord gemeeten , 6 Voeten 4
duimen daar boven geplaatft. Dit Heckebord was in 't mid-
den breed iy , aande Einden 18 duimen , had zo veel Bogt als

het onderfte. De dikte die 4 en een halve duim was , wierd
S * een
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cen en ccn halve Duim binnewaards om de Stutten vande Gaal-
dery gelaaten.

De Slingerplank, die twee Duimen dik was, ftond in 't mid-
den met dc bovekant 36 Duimen boven de onderfte Dekplank,
en de Slinger-lijft, die op defe Slinger-plank gevoegd , en vaft

gemaakt was, quam ageer 12 Duimen buiten de Deelen uit te

fieeken.

De Voet vande Gaaldery was 10 Voeten lang. 7 Knien , die

6 Duimen breed, en ƒ dik waaren, ftonden daar in, en ook zo
veel onder 't Dak gevoegd. Vielen 36 Duimen buiten de. Wind-
veeringen Scheeps - waards uit. 39 Duimen ftond het Befchot
vande Gaaldery, voor de agterkant vande Windveeringen geplaatft,

De ftaande Plank , die op fy vande Gaaldery befneeden was ,

hadde agter 18 , en voor 13 Duimen Breedte. De Staathouten
waaren n Duimen breed , af en aan , zq dik als vallen konden.
De Hoek-Termen waren ook alzo, maar al d'andere een weinig
minder.

De Tafel inde Kajuit was 32 , en de Banken za Duimen
hoog,

Een
Certer <van een Fluit -Schip, lang 14Q, tvijd 34

Hovi; Voeten 3 Duimen, hol 14 Voeten 6 Duimen ,

gemaakt tn \ Jaar 1668. „

vande T"\E ^-iel was 'ang u ^ Voeten 6 Duimen , breed 21 , diep
Kiel. \_J 20 Duimen; aande Hieling if Duimen vierkant; van on-

deren met een Eike Plank, 4 Duimen dik, verdubbeld.

De onderkant van defe Dubbeling ftond voor boven het Sta-

pel-Bedde 31 Duimen , en agter onder de Hieling f Voeten.
Wierd van 24 Stapelbloks onderfchraagd. En dat , over wel-
ke het Schip in 't afloopen , dompen moft , was 30 Voeten uic

liet agter-Einde vande Kiel geplaatft.

Vande De Voor-Steven was lang , van binnen by de Bogt omtc-
Voor-ste- meeten , 37 Voeten 4 Duimen. En inde Winkelhaak, vande bo-

vekant vande Kiel , tot den boven Binnen-hoek, 27 Voeten 8
Duimen. Had 7 Voeten Bogt. En viel uit het langde Lafch
vande Steven 12. Voeten voor over. Was van 2 Stucken, op
zyde , met een Splis dat y Voeten 6 Duimen lang was , in

malkander gevoegd. Tot haare Breedte had zy , boven 36; in

'c midden, boven de Schegge 32, en onder, met de Schegge

te famen \,j Duimen. En was van binnen iy Duimen dik.

vmde De Agter-Steven , die, gelijk dc Voorfte, van binnen ook i?
Agter sre- Du jmen ^ was j vv ierd buitewaards , boven, alwaar 24 Dui-

men Breedte: had, op 13,, en onder iaande Hieling, daar 9 Voe-
ten Streeks aan nam , op 9 Duimen toegehakt. Viel 2 Voeten
buiten de Winkelhaak: en had alzo na den regcen Hoek 27 Voe-

ten,
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ten

,
en 6 Duimen Langte bekomen. Dog was een , en een

halve Voet te kort gezaagd. Waarom ook in 't Bouwen, en ftuk.
van gelyke Langte, molt werden opgezet.

De Agrerkant van 't agterfte Middelfpant ftond 2 Voeten 4 vand.
Duimen voor 't Schips halve Langte, overftevens gemeeten, en

Span:en '

was op de Kiel diep 1 1 , inde Kimmen dik 10, op de Scheerftrook
7, op 'c Reehout >- Duimen. Het voorfte Middelfpant was 6
Wrangens, die yder 10 Duimen breed, en 7 Duimen vanden an-
deren waren voorwaards geplaatft; 't was op 10 Voeten, uit
Kiels Middelfchrap, twee en een halve Duim opgenomen Op
5 Voeten Holte was de Oplange drie en een halve Duim inge-
nomen. Was inde Kimmen 28 Duimen binnen de Winkelhaak,
en waaren de Stutten op het boven Eyndc 23 Duimen inoe!h>
ken

,
en de meeft ijdte Wierd 2 Voeten beneden de Holte ge-

vonden. °

De voorkant van 't voorfte Spant ftond 4 Duimen voor 'c

agterfte Lafch vande Voor Steven gevoegd , en het agterfte Spant

,

was 20 Voeten 9 Duimen, uit de Hieling, gefield, 't Schip
was op *t voorfte Spant , een halve, op *t agterfte een heele Voet
nauwer dan op het middellte, gebouwd; te weten op de Scheer-
ftrook.

Het Zaathout had 9 en een halve Duim dikte , en 26 Dui- vand.

men Breedte, voor, en agter, .na behooren, dunder en fmalder ZT
gewerkt. Ë

De Wegersin het Vlak, waren, tot fuiveringe vande Lokga-
ten

, 7 Duimen van 't Zaathout gefchdven, en hadde 4 Duimen dik-
te.: De Krrowegcrs hadden yen een halve, en de Bandwe^ers, twee
onder malkander gehangen, defelve Duimen Dikre. Drie en een
halve Duim was de Dikte vande gemeene Wegeringen met wel-
ke Schips Inhouten op de zyden bekleed wierden.

De Balken vanden Overloop waren 12, 13 a 14 Duimen diep, va„d,
hadden by na defelve Breedte en 7 Duimen Ronte: de Balken °" erI°°P=

van.'t groote Luik lagen 6 en een' halve,, die vande groote Maft
™ke°-

f , en voorts al de anderen ontrent 3 en een halve Voet van
malkanderen. Sulks dat defen Overloop voor de Maft van 13,
en agter van 12 Balken gedragen wierd.

Dé Balken van 't Boevenet waren vierkant, en 9 Duimen diep, vande
en ook foo breed. Lagen meeft alremaal 4 Voeten van den an-

Boeveuets

deren, neemd uit die van '1 groote Luik, welke een Ruimte
vanöVcecen 3 Duimen tuffchen beiden hadden , en namen op
't wijdfte van't.Schig 8 Duimen Bogt aan. Defe Balken lagen mee
haar opperkant boven de onderfte, agter - in den Boeg 8 Voeten
2, by 't Befchot vande, Conflapels Camcr 7 Voeten 4, by de
groote Spü 7 Voeten 3 , by de groote Maft 7 Voeten 1 , en by
t Belchot van 't Kabelgat 6 Voeten 8 Duimen.

De Fockemaft ftond uic de binnekant vande Steven 9 Voeten, stant
op 't Boevenet gemeeten lijnde. vande Ma»,

S 3 De
tcn -
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De groote Maft ftond , op den Overloop gemceten fijnde, met

de voorkant ter halver wegen in 't Schip over-Stevens.

De Befaans - Maft was met haar Spoor z6 Voeten uit de ag-

terkant vande Agter-Sceven geplaatft. Even alhier was ook 'r.

«wK^jait'
Befchot vande Conftapels Kamer gefteld. Dog dat vande Cajuit

cn Bak. 'was 4 Voeten 4 Duimen agterwaards gepaft. De Pompen fig

Conih- 19 Voeten uit de Hieling gefteld vonden. De Langre van hec

enKabT" Cabelgat begreep uit de binnekant vande Voor-Steven %-j , en
gat. den Bak op dito wijfe 3 1 Voeten.

Kom- De Combuis had, buitens kanten 9 Voeten Langten , en 7

Botcry"
Voeten 8 Duimen Breedte. Den Efel Hond uit de agterkant

vande Muur 4 Voeten. Het agterfte Yfer met de agterkant zo,

en het voorfte 9 Duimen uit de Muur gefteld.

De Botery was Lang 8, Breed 7 Voeten.

wijdte Dit Schip had op den Overloop , aan yder zyde 10 Poorten

,

vandeGe- daar van wierd'er 4 voor, en óagter de Maft gevonden. Haare
fchutPoor- onderfte Drempels waren met de bovekanten z$ Duimen boven
ten

' de Watergangen gevoegd. Defelve Wijdte in 't Loot gemeten,

ook tuflehen onder en boven - Drempels was; maar de Wijdte

Langs-Scheeps fig wel tot zy a x8 Duimen uitftreckten.

vande Het onderfte Barkhout was breed 14 dik 7 Duim- De Vol-
Baikhoti.

]ing breed zo , dik 4 en een vierde Duimen. Het Barkhout on-

der de Poorten breed 13 dik 6 en een halv Duimen.

De Breede Gang breed 45 , dick 3 en een halv Duimen,

't Barkhout boven de Poorten breed iz, dik 5 en een halv Dui-

men.

De Volling daar boven, breed ïf, dick 3 Duimen. Het bo-

venfte Barkhout breed 10 en een halv* dik ƒ Duimen.

De Volling daar boven breed i + , dik z Duimen. Het Ree-

hout breed 9 , dik 4 Duimen, 't Onderfte Barkhout was aande

Voor -Steeven z Voeten 6 Duimen, Hooger dan in 't midden

van't De onderfte Legger van 't Galjoen was, aande bovekant lang
Galjoen,

1 ^ Voeten , en had aldaar 13 Duimen Bogt De Leeuw had

11 Voeten 6 Duimen Langte. Voor op fijn Kop 11 , en agter

op fijn Gat 18 Duimen Diepte. De Kamme was aan Stee-

ven, tuflehen de Leggers 18 , en aan de Leeuw 11 Duimen
breed.

van> Het Heckcbord van 't groote Verwulv was 17 Voeten 6 Dui-
Agterwerk. men jans . in >t „^den if; aan de Einde iz Duimen breed,

en 4 duimen dik. Stond z6 duimen boven de Agter Steeven

gevoegd, en had agterwaards 13 Duimen Bogt.

De Slinger -Lijft , die 17 Voeten 6 duimen lang was, ftond

met fijn bovekant 36 duimen boven de onderkant van dit Hec-

kebord geplaatft. En het Heckebord dat boven de Ligten van

de Gaaldery kwam, was met de onderkant, 29 duimen, bo-

ven de bovekant vande Slinger- lij ft vaft gemaakt. En had die

Schip
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Schip

3 Ligtgi agter uit » die yder dwers-Scheeps 22 Duimen
wijd waaren.

Certer <uan een Schip, Ung 85 j wijd 22, hol II
, Scwp

n
iao

Voorfcheen 4 Voeten, met een enkeld Dek-, ge- 8j-v «ten:

bomvd m 't jaar 1668.

DE Kiel was lang 71. Voeten 6 Duimen, in 't midden ia v,ads
Duimen breed , en ook zoo dik , voor en agter toegehakt —
naar behooren. Was met een Beuke Plank, 3 Duimen

dik, van onderen gedubbeld. De Naay-Nagels vande Zandftrook,
waaren 14. Duimen, van malkander geboord.

De Voor -Steven was lang vande bovekant der Kiel, tot den vandc

bove-Binnenhoek, inde Winkelhaak gemeeten 16 Voeten 3 Dui-
Voor"Ste '

men. Was 9 Duimen dik, onder breed 2+, in 't midden 19 ,

^
en boven 22 Duimen • en viel 15 Voeten voor over.

De Agter - Steven was inde Winkelhaak lang 14. Voeten; 9 Vande

Duimen dik, boven if Duimen breed, had 5 en een halve Voet ^„"s,e'

ftreeks, was aan de Voorkant 14, Duimen hol, en viel 2 Voe-
ten agter over.

De Hekbalk was aande Agterkant 15- Voeten lang, 14 Duimen vand*
breed, en 9 Duimen dik, en had ƒ Duimen bogt agter uit. Hekbalk.

De Rantfoen-Houten waren 5 Duimen dik, in 't midden ij vand.
duimen breed, aan de Eynden een weinig fmalder na behooren :

sPiegeL

Hadden Agterwaarts 3 Duimen Bogt, en ftonden met de Keel
7 Voeten uit het onder Eynde vande Steven. Met een Broek-
ftuk, en twee Wrangen, die 8 Duimen Dikte hadden, en vierkant
waren, was defe Spiegel gefloten.

De Wintveringen (taken 13 Voeten boven de Hekbalk uit, Vande
ftonden op de boven-Eynden 9 Voeten wijd, en waren Langs- wintverin :

Scheeps y Duimen dik.
gen -

Het Middelfpant was inde Kimmen 26 Duimen binnen den van'i
hoek vande Winkelhaak gefchikt, en de Scheerftutten

, op het Middel -

boven-Eynden 22, Duimen binnen de Lootlijn gefteld .- Was op
fpant '

de Kiel 7, inde Kimmen 6 en een halve, op de Scheerftroofc
f Duimen dik. •

De Scheerftrook die 9 Duimen breed was had voor op de
cerfteRy, van 12 Maaflè Voeten, 3 en drie vierde van een scheef-

duim , op de anderhalve Ry , alleen een vierde van een duim ftrook -

fwangte; op de tweede Ry een duim Seeg: en voorts foo .veel
tot agteren toe. Stond voor, 6 Voeten vande Steven, u Voe-
ten 3 Duimen wijd, op 12 Voeten, 16 Voeten 6 Duimen wijd,
op 18 Voeten uit de Steven, 18 Voeten 6 Duimen, op 24 Voe-
ten 19 Voeten 6 Duimen wijd : en foo voorts op 't Middelfpant
aan. Was voor aan Steven 12 Duimen, en agter ƒ Voeten 6 Dui-

men
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men hooger dan in 't midden gcfchoorcn. m

vand. Dit Schip had twee Spanten Barkhouten onder de Poorten,
Bwkhou. mec een ReehèXit daar boven; de Barkhouten breed 10, en 9 ,

dik 4. en een halve, en 3 en een halve Duimen, 't Reehout

breed 6 , dik 3 Duimen, 't Schip had een Huid van 3 Duimfe

Planken aangetrocken.

Vat Het Saathout was breed 18 , dik ƒ Duimen, de Kimwegers

endeWc. twee nevens malkander, breed 13, dik 3 Duimen, de gemeene

So.-!. Wegers dik 1 Duimen. De Balkweger was 18 Duimen breed,

3 en een halve Duim dik.

Vands De Watergangen breed 16, dik 4. en een halve Duim, de
watergin- Schaarftocken hadden wel defelve dikte, dog niet meer dan 11

scha"- duimen Breedte, en een Setweger 2 Duimen dik, was van voren

stokkei. tot agteren op de Watergangen gevoegd. Voorts was den Over-

loop met Deelen die 2 Duimen dik waaren, toegedekt.

vandc De Oorftutten waren 7 Voeten 6 Duimen ui: de binnekant

«iLijfca
vanc*e Steven geplaatft. De groote Gilling ftond , met de bove-

kant vande bovenfte Lijft, 3 ƒ Duimen boven 't Reehout ge-

voegd. De Lijften waren breed 4, en het open tuflehen beyde

f Duimen wijd. 't Schip had 4. Gillingen , en waren yder een

blad Wagefchots diep.

Hoogtt De Kajuit was, vande Voorkant vande Wintvering 11. Voe-

mschii». ten 9 Duimen lang; en den Back begreep 19 Voeten 6 Duimen
Langte.- de agterfte Bak- Balk was f Voeten 7 duimen boven

't Dek geleid» en de voorfte Schansbalk was ƒ Voeten 5 dui-

men, en aan de Wintveringen 6 Voeten 7 duimen boven den

Overloop verheven.

swaartc De Overloops - Balken waren Sap Duimen breed, 9 a 10
«ndcBai- Du j raen dik, en f Duimen rond-, lagen doorgaans meeft 3 en.

een halve Voet van malkanderen ; neemt uit de Balken van

't groote, die 6 Voeten wijd waren geleid. De Balken van Bak,

en Schans hadden f Duimen Diepte, en 6 Duimen Breedte, en

een weinig meerder Rondte, dan de onderfte, aangenomen.

Viait De Konftapels-Kamer was, uit de Hekbalk gemeeten, iy Voe-
Pomten. ten lang. Aan yder Zyde had dit Schip 6 Poorten .- te weten;

3 inden Bak , 2 op de Stuurplegt , en een in 't midden van

't Schip; waaren met de bovekant van den enderften drempel

17 duimen boven den Overloop gefteld.

van't Dc onderfte Legger van 't Galjoen was, aande bovekant 12
Gaijotn. Voeten lang; had aan de bovekant 13 duimen Bogt. De Lang-

te vande Leeuw was 6 Voeten 6 duimen en de Kammen ,

tuflehen de Leggers in, begreep aan Steven 13, en agter de Leeuw

9 duimen Breedte.

.

v,nV Het Hackebord van 't Verwulv was» de binnekant, 13 dui-
Agt«w«k

m<y,
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men uit de .Agter-Steven gefield, en was 11 Duimen breed. De
Voet vande Gaalderyen was 6 Voeten lang. De Slingerhjft was
Si Duimen boven 't Heckebord gevoegd, en 't Heckebord bo-
ven de Ligten vande Gaaldery was 24 Duimen boven gemel-
de Slingerlijft vaft gehegt. 't Schip had 4 Ligten agter uit, die

yder 21 Duimen wijd waaren.

*t Roer was breed, onder 36, boven 17 Duimen; en op de Vant

Kop dik 18 Duimen. Het Gat wijd 5- en een halve, en 6 en
een halve Duim: en hadde 5 Roerhaaks.

"t Schip had 2 Banden inde Piek , 3 dito met een Focke- '

v'nie

fpoor inde Boegen, en 4 Knien op Spiegel. De Focke- Maft
an

was met de Voorkant, op de Overloop gemeeren , f Voeten
4 Duimen uit de binnekant van 't Slemphout , dat tegen de
Voor-Steven ftond , gefteld.

Certer van een Schip , lang IOI en een halve T
schip\m%

Wtjd 23 Voeten , Hol onder den Overloop agt Voeten hthtVost.

twee Duimen. Op 't Verdek. 14 Voeten twéé Duimen.

Had twee en een hahe Voet Voorfcheen. Dit alles, ge-

lijk de Voorgaande
, op Jmjlerdamfe Voeten. Gebouwd in

't Jaar 1629.

DE Kiel was, uit het binnenfte Lafch vande Voor -Steven De Klei.

gemeeren, 7$- Voeten lang, in 't midden ïg Duimen dik,
en breed: agter diep 10, en voor ij Duimen. Was 4

DuimA hol geftapcld. Had 3 en een halve Duim binne-Spon-
de, die op 16 Duimen ryfende gehakt was. En het Lafch in

de midden had 8 Voeten en 8 Duimen langten, was met 22 Yfc-
re Bouten aan een geklonken.

De Voor-Steven , die 4 Voeten Bogts hadde , was aande bin- De
nekant , by de Bogt omtemeeten , 27 Voeten 3 Duimen, en Voor-s*.'

inde Winkelhaak. 17 Voeten 8 Duimen langs viel 20 Voeten""'
voor over ; was 10 en een halve Duim dick, aan yder Zyde
een Duim ; dog boven te niet toegehakt. Was onder, behal-
ven de Schegge 24, in 't midden 20, en boven 23 Duimen breedt
Het Lafch van Kiel en Steven w.as 1 Voet 6 Duimen ; maar
't Lafch vande Steven zelvs 4 Voeten lang.

De Agter-Steven was lang aande Voorkant by dc Bogt om- OeAg.

gemeeten , 17 Voeten 8 duimen , inde Winkelhaak 17 Voeten t"mSt^'a '

3 duimen , dick 12 duimen, boven breed iy duimen, onder
f Voeten j duimen Streeks ; viel 3 Voeten agter over.

De Hekbalk aande agterkant lang 15 Voeten 3 duimen , breed De Het*

J4, dik 10, en Bogt S duimen. ba
!
fc «

De Randfoen-houten breed 17, dik 8, aande Eynden 6 daiJ^'
T men
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De
Scbeer •

ftrouk.

men , ftonden 8 Voeten hoog met de Keel , uit de bovekant

vande Kiel.

De Wrangen onder de Poorten leide 16 Duimen uic de Hek-
balk-, de andere twee na Reden wijd; breed 9 4 10 duimen. De
Poorten ftonden 10 Duimen uit de Steven; waren 16 Duimen wijd.

De Tuimelaars ƒ Duimen dik. De Windveeringen boven dc

Hekbalk 16, boven wijd 8 Voeten.

Desant- De Zandftrooken waaren in 't midden breed 16, agter jo-dui-
ftroken. men > rffa j duimen; refen met de buitekant nevens de binne-

Sponden op , en gaven , op defe wyfe . 3 en een halve duim

Ruimte, voor de Lokgaten.

DeSpan- De Middelfpanten waaren op de Kiel 6, inde Kimmen f en
aB

- een halve, op dc Scheerftrook 4 en een halve , en op 't Ree-

hout 3 Duimen dik. De Stutten vielen inde Keel ii> Duimen
binnen de Loot-lijn. Het voorde Middelfpant was 17 Voeten

f duimen, uit het Lafch vandc Voor- Steven, gefield , en het

andere 5 Voeten meerder agterwaards gefchooven. De voorkant

van 't voorfte Spant ftond op het Lafch vande Steven , en de

agterkant van 't agterfte Spant was 16 Voeten uit de Hieling

geplaatft.

De Scheerftrook had, op de eerfte Ry, van 11 Voeten, 3 en

drie vierde van een duim
,
op de ander halve Ry> een en een

halve duim Rondte. De tweede Ry had een halve duim Seeg.

De derde halve Ry , en voorts de geheele Strook , nam drie vier-

de van een duim Seeg aan. Zy ftond op 't Middelfpant, met

dc onderkant op de Holte van 't Schip , en liep voor aan Ste-

ven 16 Duimen, en agter 7 Voeten op.

Het Het Zaathout was in 't midden breed 1 8 , dick 6 Duimen,

^weger,.Voor , en agter fmalder, en dundcr na behooren.

De Kirnwegers waaren dik 3 cn een halve. De Strykwegers

3 duimen , breed 14. a if duimen. De Balkwegers dik 4, breed

16 a 17 duimen. De Wegers in 't Vlak dik x en een halve,

en inde Zyden van 't Schip a Duimen.

Agter inde Piek waren 3 , en voor inde Boegen , onder
^
den

Overloop 4. Banden, die 9, 10 a 11 Duimen dik, en 12 i 14

Duimen breed waren, gefchikt. Het Focke Spoor, dat tuftchen

deonderfte en bovenfte ingevoegd was, had 30 Duimen Breedte,

en 8 Duimen dikte.

De Ovcrloops-Balkcn waren dik, aan de Eynden, ja 10, in

'c midden 11 a ia, breed, ix, 13, a 14, Duimen, lagen meeft 3

en een halve Voet van malkanderen. Die van 't groote Luik wa-

ren 6, en van de andere Luiken 4 Voeten van den anderen ge-

deeld. De voorfte Maftbalk was met de agterkant een Voet ag-

ter 't midden van 't Schip geplaatft. De Boevenets Balken wa-

ren dik 6, breed 8,9, a 10 Duimen. Lagen by de groote Maft

aan Boord, uit den Overloop hoog 6, voor inden Boeg f en

een

Vtnde
Binden.

Vinde

•Wken.
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een halv Voeten : agter met het Heckebord van 't Wulv ge-

meen.

De Watergangen vanden Overloop dik 4 en een halve, breed DeWv

17 a 18 Duimen , met een Waterloop uitgehakt. De Sponde É"gs£
breed 3 , diep een en drie vierde duimen. De Setweger dik 3 (toeken,

en een vierde, breed 10 Duimen. De Watergangen van 't Boe-
venet dik 4, breed 14 Duimen. De Setweger onder 'c Schand-
dek was 2 en een halve duim dik.

De Schaarftocken van den Overloop* dik 4 en een halve ,

breed 11 a ïz Duimen. Die van 't Boevenet dik 4, breed 9
a 10 Duimen ; laagen in 'r groote Luik 5- Voeten y Duimen
wijd , en de Roofter-Latten waaren 3 en een halve duim van
malkander gedeeld. -

De Poorten waaren met de onderfte Drempels 20 duimen bo- DePoot.

ven den Overloop gehakt, en waren in 't midden vierkant 20,
voor en agter, langs- Scheeps, wat meerder duimen wijd, na be-

hooren.

De groote Knegt vierkant dik 14: de Focke-Knegt 12: de DsK«eg.

Marszeil-Schoot-Knegten 738 duimen. De groote Viffing dik 7.-
ten -

de Focke- Viffing 6 duimen. De Banden die onder en boven
de Kluifen waaren gevoegd, hadden 9 a 10 Duimen dikte, en
ij a 16 Breedte, en Langte na behooren.

't Schip had 3 Spant-Barkhouten , met een Reehout, de twee vmêe
onderfte, die 10 a 11 Duimen breed, f Duimen dik, en in Bwl< >">«-.

't midden 16, voor 14 Duimen van den anderen wijd waren

,

tca "

lagen onder de Gefchut-Poorten gevoegd. Het derde dat 4 en
een halve duim dik, en 9 breed was, had plaars regt in de Keel

,

boven de Poorten genomen. En 't halv- rond gefchaavde Ree-
'

hout was breed 8 , dik 4 Duimen.

De onderfte Legger van 't Galjoen was 18, en de Leeuw f Va„'t
Voeten lang. De Leggers waren aan Steven dik 7 a 8, en by Gjijocm

de Leeuw 4 Duimen. De Leeuw was agter 14, voor w Dui-
men dik. De Kam had agter 14, voor 8 Duimen Breedte, en
agter 3, voor z Duimen dikte.

De bovenfte Regeling van 't Galjoen was breed , benevens de
Steven 7 , voor aan de Es 4 Duimen en op de gcfeide plaatfen

3 en een halve, en 2 en een halve Duim dik. De middelfte
en onderfte Regelingen waren agter 5 , voor 3 en een halve
Duim breed, en aan de Es alle malkander in Dikte gelijk.

Hec Roer was boven dik 11, onder 8,- boven breed 20, on- Vjn .
c

der 36 Duimen. _ Roer.

Certer van een Schip lang 154, wijd 38, Irfol

17 Voeten 3 Duimen, gebouwd in 't Jaar \66j.

DE Kiel was lang 116 Voeten 8 Duimen, in 't midden jx vaoae
Duimen dik , en even foo breed > aan de Hieling 16 Dui- KkI-

T % men



148 SCHEEPS'

Vande
Voor Ste

Ten.

Vande
Agter Ste-

ven.

Vande
Hekbalk

Vande
Spiegel.

Vando
Middel-
^janfen.

men diep, en 17 breed, van onderen met een Eyke plank 4 dui-
men dik, en ter wederfyden een duim buiten de Kiel uitftekende,

om de Dubbel-deelen op neder te fetten, gedubbeld, die om de
6 Duimen Langte., dan met 3 , en dan met 4 Spykers vaft ge-

hegt was- De Sponde wierd eerft 7 Duimen wijd gehakt, ver-

volgens wederom vande onderkant af, op 4 Duimen toegefchept,

en was 3 en een halve Duim diep gemaakt. Had 4 en een
vierde duim binnefponde, die op 22 Duimen Breedte, na de bo-
vekant vande Kiel, regt geftooken was. Op ió Voeten Langte
uit de Hieling draaide de Sponde op de bovekant van dc Kiel
te niet, en op de binnekant vande Agter-Steven was de Spon-
de 1 duimen Kielwaards op, en 6 Duimen Kiehvaards neer ge-

hakt. De Nay-Nagels waren in 't verband 1 z Duimen wijd ge-

boord, 't Lafch dat de Voor-Steven aan fig hegte was 3 Voeten
lang, en de Kiel 7 Duimen hol geftapeld.

De Voor-Steven was 16 Duimen dik, ter wederfyden een Duim
toegehakt, dog boven te niet. Was boven 33, in 'c midden
29 Duimen, maar onder met de Schegge 4 Voeten breed. Had
van binnen 6 en een halve Voet Bogt. En was aldaar met de
Bogt omtemceten 40, dog inde Winkelbaak, vande bovekant
der Kiel, tot de boven - binnehoek z% Voeten lang: en viel

ook foo veel voor over.

De Agter-Steven was aan de voorkant 30, maar aan de Ag-
rerkant, inde Winkelhaak 28 Voeten lang. Was aan de binne-

kant 17, aan de baitekant boven by de Hekbalk 12, en onder
aan de Hieling 10 Duimen dik. Boven breed 24, inde Keel 39
Duimen, maar had' op de Kiel 7 en een halve» Voet Streeks.

Was aan de binnekant 13 Duimen hol, en viel 3 en een hal-

ve Voet agter over.

De Hekbalk was aan de Agterkant zj Voeten lang-, op en
neer breed 21 Duimen-, dik cp Steven 19, op de binnenfte

Tuimelaar ió , en jan de Eynden iy Duimen, en was 12 Dui-
men rond.

De Rantfoen- houten , na een regte Liny, 20 Voeten lang, 11

Duimen dik, in het midden 26, en aan de Eynden 14, Dui-

men breed, ftonden met de Keel i? Voeten uit het boven-Eyn-
de vande Steven.

De Bovenfte Wrangen was 14 Duimen beneden de Hekbalk
gevoegd. Had op Steven iy Duimen Breedte, en iz duimen dik-

te, blijvens hout. De tweede Wrangen was if Duimen van d' eer-

de verfcheide, en 14 Duimen breed , en blijvens hout 12 dik.

Dc Gefchut- Poorten ftonden 28 duimen uit de Steven. Waren
26 Duimen vierkant. De Tuimelaars 8 Duimen dik. De laft-

Poorten hadden insgelijks zó Duimen Wijdtenj waren ook vier-

kant, en de bovekant van 't Broeckft.uk kwam de plaats vanden
enderften Drempel te bekleeden.

De twee Middelfpantcn waren hoog» vande bovekant vande

Kiel,
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Kiel, tot de boven -Eynden vande Stutten 28 Voeten en $
Duimen De Stutten waten aan de boven-Eynden, ter weder-
zyden 4 Voeten 10 Duimen ingetrocken. De Spanten waaren
inde Kimmen 34 duimen binnen de Winkelhaak, en hadden
op 16 Voeten Holte haar meefte Wijdten. En op 17 duimen
Holte waaren de Spanten 30 Voeten wijd. En op 6 Voeten
Holte hingen de Oplangens 13 duimen aande Nagel. De Leggers
waren op 1 1 Voeten Wijdte uit Kiels - Middelfchrap 2 en een
vierde duim opgenomen. Waren op de Kiel dik ii, breed 10,
duimen. De Buikftucken dik io, breed 7, 8, a 9 duimen. De
Oplangens op de Scheerftrook dik 8 duimen. Ds Stutten inde
Keel dik 7, op 't Boevenet 6, op 't Reehout 5- duimen.
Het voorfte Middelfpant ftond met de Voorkanc 32 Voeten

uit het agterfte Lafch vande Steven. Het agterfte was 6 Wran-
gens , die yder 10 duimen breed, en 7 duimen wijd van mal-
kander waaren , agterwaards geplaatft. Voor de Middelfpanten
waaren nog 4, en agter de 'Middelfpanten nog 6 Wrangens na
de middelfte Malle gevoegd.

De Windveeringen ftonden 26 Voeten boven de Hekbalk , Vande

en waaren a'daar, op de buitekanten, 1 ? Voeten wijd. 't Schip^er'^

was ontrent de groote Halsklamp, op 't Reehout wijd 28 Voe- stwwn.
ten 2 duimen. En de Oorftutten ftonden uit de agterkant van-
de Steven, met haar voorkanten 11 Voeten 6 duimen; op de
boven -Einden 27 Voeten wijd. Het Inhout verlafchten 4, ja<>
Voeten.

De Scheerftroken ftonden met de bovekanten, op de Middel- v«nde

fpanten 17 Voeten 3 duimen uit de bovekant vande Kiel. Ag- ken""
1"*

5

ter met de bovekant, na de bovekant vande Hekbalk} en voor
aan Steven liepen zy 27 dujmen op. Zy hadden op de eerfte
Ry van u Maaffè Voeten, f duimen zwangte : op de tweede
Ry even zo veel : op de derde een en een vierde duim : op de
vierde een halve duim Seeg; en voorts het ganfche Schip langs
drie vierde duims Seeg. Zy ftonden wijd op 6 Voeten vande
Steven, uit de Middellijn gemeeten, f Voeten to, op n Voe-
ten 11 en 10, op 18 Voeten iy en 6, op 24 Voeten 17 en 3,
,op 30 Voeten 17 en 10 , en op 36 Voeten 18 Voeten 3 dui-
men wijd.

HetVoorfpant ftond, met de Agterkant, op *c voorfte eyn de v»„het
vande Kiel, en was op de Scheerftrook 3+ Voeten wijd. Het voor, ea

Agterfpant was met de Agterkant 22 Voeten uit de Hieling ge-
AstcrfP*lt;

voegd, en had op de Scheerftrooken 33 Voeten Wijdte.

De Centen, die 3 Duimen breed, en 2 en een halve duim vand.
dik waaren, kwaamen aan yder zyde', tuflehen Scheer, en Sant- Ccntea -

ftrook, met haar elven Schips Fatfoen te geven. De tweede
vande Santftrook gefpannen, inde Spiegels Keel fijn eynde nam.
Dog een gedeelte van een Cent wees nog de Geeren aan , die
agter op de Santftrook moften gewrongen werden.

T 3 Het
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Van't

Zaathoot.

Vande
Wegers.

Vande
Randen.

Het Zaathout was breed, uit midden zj, voor en agter 20}
dik in 'c midden 11, aan de Eynden 10 duimen: de Lafichen

foo lang dat 4 Wrangens bevatten, met een Haak in malkander

gevoegd , en op yder Wjangen met een Bout inde Kiel , tot op

1 duimen na doorgeboord, geflooten. De Bouten inde Lafichen

vande Kiel v/aaren op de Wrangen uirgeteikend, op dat deflelve,

in die van het Zaathout te booren, mogten gemydet werden.

De Vlakwegers waren in 't midden 4 en een vierde a 4, en
foo voor als agter 3 duimen dik. De Kimwegers breed 16, dik

6, a 5 en een halv duimen. De Strijkwegers een halve duim
dunder.

De gemeene Wegers, die,

den, hadden 3 duimen dikte.

in 't ruim, Schips zyden bekle-

De Balkwegers foo vande Koe-
brug als van den Gefchut - Overloop waaren 22 duimen breed,

en 6 duimen dik, waaren 6 duimen beneden de Balken ge-

plaatft. De Balkweger van 't Boevenet lag 5 duimen beneden de

Balken, was in 't midden 5 duimen dik, en 20 breed.

Voor in 't Schips Boegen lagen 7 Banden onder den Gefchut-

Overloop gepaft, die 22, x$, 24 a 2? Voeten lang, if a 16
duimen dik, en breed waren, d' Eerfte van onderen kwam de
Knoop van Kiel en Steven te vervangen : de tweede de agter-

Jcant van't Fockefpoor, dat 8 duimen dik was, te fteunen: de der-

de was van vooren tegen de Focke-Maft gefchikt: de vierde, en
vyvde alleen tot ftijfte van Schips Boegen diende .- de zefle de
Einden vande Koebrug : en de zevende die van den Overloop
op haaren Rugge torftren. De vier onderfte waren met, na Re-
den zwaar zijnde, Zitters voorfien.

Agter inde Piek lieren zig ƒ Banden , en 4 Slaapers , die in

zwaarheid aande voorfte gelijk waaren , vinden. De agterfte

was met verloore Lippen over de Eynden van de Slapers, en
de voorfte even agter de Pompen gepaft-, in welke laatfte de Kruis-

Balken, 12 Duimen breed, en dik, en welkers boven -Eynden
aan de Koebrugs Balken gehegt, met Swaluwftaarten ingewerkt,

en met Knien inden bandt vaft geflooten waren. Voor, en ook
even agter de groore Maft, vier Voeten van malkanderen, lagen

ook twee Banden, of Kattefpooren gevoegd , tuflchen welke
twee fwaare Kloffen waaren ingelaten , die met haar vieren dan
*t Spoor vande groote Maft toeftelden.

vande De Knien vande Koebrugge , en onderften Overloop , waren
Knien, en p de onderkant vande Balkwegers 15- duimen dik , en langs-
stcunders.

gc [ieep3 JO a tI duimen breed. De Knien die aande Boeve-

nets- Balken ftonden , waaren 9 a 10 duimen breed , en op de

Balkweger 9 duimen dik.

't Schip had om de andere Balk een , of aan yder Zyde 9 Steun-

ders , die op beide de onderfte Balkwegers 14 duimen dik , en

10 a 11 duimen breed waaren; en op dat het voor-Schip , door

't gewigt der Ankers, die op den Boeg ftonden, niet ontfettcn

mogt,
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mogt, waren aan yder Zyde nog 3 Steunders in den Bak gevoegd»
die op de onderfte Setweger haar begin namen, en met het "bo-

ven Hinde tegen den Bak aanftieten.

De Balken van beide de onderfte Overloopen waren 14., 17, vandc

a 16 Duimen breed, en haare dickte was niet minder. Die van BlUtcn<

't Boevenet hadden 10, 11, a 12 Duimen dickte, en ook ruim
zo veel Breedte. Die van den Overloop waren 7 Duimen s die
vande Koebrugge 2 Duimen minder : en die van 't Boevenet 2
Duimen meerder rond. Sy laagen meeft al 4 a 4 en een halve
Voet van den anderen; dog die van 't groote Luik waren 7
Voeten 4 Duimen; en die de groote Maft omringden, 5 Voe-
ten wijd gefchikt. De voorfte Maftbalk had, met de voorkant,
op den Overloop, en tuflehen de Stevens in, gemeeten fijnde,

in 't midden van 't Schip, plaats genomen.

De Watergangen en Schaarftocken van beide de onderfte Deks» vande

waren 6 duimen dik, en, na Konftkunde, en Houts-fchik, breed; ^ter8an"

maar die van 't Boevenet, waaren een Duim dunder genomen ; fcha'ar-

Q

neemt uit voor de Maft, daar't Roofterwerk ingevoegd lag, die ftükken '

7 duimen dikte hadden, en 7 Voeten 6 duimen wijd lagen.

't Schip, op dat de Dubbeling glad en effen leggen mogt, vand«
maar een Barkhout onder de Gefchut- Poorten voerde, dat 14 f^^
a 1 ƒ duimen breed , en 8 duimen dik was. Maar nog een ge- Hngem

deelte.van een Barkhout, dat defelve zwaarheid hadde, en 2f
duimen laager lug , kwam cjieraadshalven , vande Spiegel af ,

Schee'pwaards heen , regen de Dubbeling aanftooten. Aan yder
Zyde, onder dit Barkhout, was het Schip met 6 gezaagde Gan-
gen , die yder 6 duimen dik, en zo voor als agter, en inde
Kimmen, met de Vier-duimfe Planken gemeen liepen, geftijvd.

Deibreede Gang had 44 duimen Breedte , en was 4 duimen
dik. Boven de Poorten lag een Barkhout dat 14 duimen breed,
en 3 en een halve duim dik was. De Volling daar boven had
14 duimen Breedte , en 3 en een halve duim dikte, 't Bark-
hout daar boven 13 breed, en 6 duimen dick was : de Gang
daar boven Z4. duimen Breedte, en 3 duimen dikte hadde: en
't Reehout was 11 duimen breed, en 6 duimen dik.

. 't Galjoen was lang, op de bovekant vande onderfte Legger, van'c

20 en een halv Voeten. De Leeuw had 11 Voeten 6 duimen Gal
i
9<*

Langte, en de Kamme tuflehen de Leggers in , agter 17 , en
voor 11 duimen Breedte: en defe Snebbe met 7 Spanten Knies
gefloten was.

Het agter, en binne-Werk was meeft al op defelve Order als

hier voor ontrent hec Schip van ij? Voeten gezegd is.

Certer
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Certer van em Pluk - Schip , lang ivijd 29

Voeten 3 Duimen , Hol 1 3 Voeten ; gebouwd on-

trent bet Jaar 1673.

. Vott. Duim:
Ecu T\E Kiel was lang — — — iif—6^U diep _ _

tui). breed — — — 3 2
De Voor-Steven was inde Winkel lang — 31 o

had Bogt — —
<y j

was breed — — —
was dik — — —

De Agter-Steven was inde Winkelhaak lang —
dik — — —

*

— 3—0
— i—3

30—0
-* 1—3

boven breed — — 2 5
onder ftreek •— —
in 't midden Bogt —

De Leggers dik — — —
De Zifters dik — — — 0--10

De Oplangen onder dik — — — o—10
boven dik — —

De Stutten onder dik — — —
boven dik — —

p—

o

1—

p

o—10

— — 0—7— — — 0—7— o—

4

De Balken van den Overloop dik — — x 2

breed —
De Balken van 't Boevenet dik — —

breed —
De Balken van Bak en Schans dik — —

breed — — _8
Het Dek leid by de Maft hoog — — 6j-$
Den Bak leid hoog — — — 5

—

a
De Schans leid voor hoog — — —

j—

p

Het Zaadhout breed — — —

De Kimweeger dik — — — o

—

f
Dc Balkwergers dik — — — 0—6
De andere Weegers dik — — — o—

3

De onderfte Barkhouten dik — — —
y

De middelfte dik .— — — o

—

6
De bovenfte dik " o—

5

Het Reehout dik .— —
:

— c—4,

De Huid dik — o—4,

De Balk-deelcn op den Overloop dik' —
?

op het Dek dik o—

2

op Bak en Schans dik .— o-i|

Dit Schip had Leggers —1 —
' 55

Oplangen aan ydcr zyde 80, komt — ~~" 160

Buik-ftucken aan yder zyde 55, komt — Ho

1—4.
0—9
1—o
0—7

3—3
o— 10
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Stutten aan yder zyde Sy, komt — 170
Stekers agter aan yder zyde 11, komt — 22

Stekers voor aan yder zyde 9, komt 1
—' —- 18

Apoftelen aan yder zyde 9, komt — 18

Willen of Micken agter — —
'

—
' 1 1

Wrangens voor — — — — 9
Balken in 't Ruim — .—

.
,— 24,

Knien in 't Ruim — — .— 74

„Certer van een Fregat - Schip lang 148, tvfó 36*
hol 1 5 Voeten

, gebouwd ontrent kt Jaar lójo.

Voet. Duim.

DE Kiel was lang — — — 128—

o

dik vierkant —
> — 2—*

voor diep — — 2—4<

de Bogt was — — o—

7

De Voor-Steven inde Winkel lane — 1— 33

—

dik —-
6— — j—s

breed in 't midden

—

1 —
'

3

—

breed boven 1— 1—
'

3—

7

had Bogt —! — .— 6—6

viel voor over — '—
'

*9

—

De Agter-Steven lang inde Winkelhaak — 27—0
breed boven — 2—

*

breed onder — —j 9—
dik — — I— 1— <S

heeft Bogt —— — — 1—

P

vak agter over — — *

—

6

De Leggers diep 1— — -— — 1—

1

.breed — i— — o— 10

De Sitters diep — •

—

> — —
i

1—

1

De Oplangen op de Strook dik — — —

8

De Stutten boven dik — — — o—

4

't Zaathout breed — '— 1 •— 3

—

dik — — u"."ü ï—
De Watergangen en Schaarftockc dik — o

—

6

De Kimwegers en Balkwegers dik — 0—6
De gemeene Wegers dik — — 1 1 o

—

4,

De Balken vanden Overloop dik —

—

1 1

—

6

breed —
1

1—

8

De Balken van 't Boevenet dik — 1— 1—-o
. breed — t

—

^

De Balken van Bak en Schans dik — —1 0-10
breed — 1—

o

De Balkjes vande Hut dik
1

'«

—

1 —1

breed
'•—7 o

—

6

De Grieten diep ' ' """""
°-~3'

De Balkdeelea op den Overloop dik —- 0—3
V De
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Vo« .Duin»-

De Balkdeelen op 't Boevenec dik ;

— — o

—

V
De Balkdeelen op Bak en Schans dik —- o

—

De Balkdeelen op de Hut dik •— — o

—

\\

De Huid van 't Schip dik — — °~-4;

De twee onderfte Barkhouten dik — — o—

8

De breede Gang dik —— — — 0—4,7

Het derde Barkhout dik — — •

—

< o—

6

De Volling daar boven dik — <— o—

3

Het vierde Barkhout dik •— .—
•

—
. o—

j

De .Volling daar boven — —

—

< o -%i

Het Reehout dik —
•

1—. —
1 — 0--4.I

De Setgang dik •— — — — o

—

%
De Legger van 't Galjoen lang — — 20—

o

De Leeuw lang — — — .— iz—

o

't Boevenet aan Boord hoog 1— — 7—

o

't Halv - dek hoog — — — 6—6
Den Bak hoog — — — — 6—

o

De Hut voor aan Boord hoog — — f—

o

Certer <van een Spiegel-Schip lang Overjlevens 8O ,

w'ijd 18 , hol 7 Voeten ?
gebouwd in 't Jaar 1 634.

Vuet. Daim.

DE Kiel lang — —
•

—^ — <5i—

o

voor diep •— — -*- 1

—

j
in 'c midden diep — — 1—

^

agter diep —
:

'—
:

—
' 0-10

in Ï£ midde breed — 1—
' j

—

z

was hol geftapeld —
• —

r

De Voor-Steven was inde Winkel lang, vande bo-

vekant vande Kiel tot de boven binnenhoek --- '12—

o

dik — — " —•'
.

0—8
boven breed — '

2,—

o

in 't midden breed — i—

8

onder breed

—

1 2.

—

z

valt voor over —1 19—

o

Dc Aeter-Srcven inde Winkelhaak lang '
n

—

6

dik — —
- — 0—9

heeft ftreek — '— 4—

o

valt agter over 1

—

6

De Hekbalk was lang — *f
—

o

breed 3— ' — 1—

3

dik — — — 0—8
rond — — —1 0—7

De Rantfoen-Houten breed — — . 1—

ƒ

, dik 1— — — o—S
ftonden uit het onder-cynde van

de Stevea —

"

Dc
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Voet. Duim.

De V/intveringen boven de Hekbalk lang — n—

o

aan 't boven Eynde wijd — 7—8
Het voorde Middeifpanc ftond uit het Lafch vandc

Voor-Srevcn —1 1—1 — — 16—-0

Hec agterfte Middelfp3nt van 't voorfte wijd — 4

—

6

Het lnhout was dik op de Kiel 1—
*
—

'
°— 5l

Inde Kimmen — °

—

§

Op de Sdieerftrook • o—

4

Is wijd vanden anderen —— o

—

6

Breed — —
Verlafcht ' 3—<S

Het Zaathout was dik 1—1 — — °

—

5
breed :— '— 1—7

De Kimvveegers dik — 0—3,

breed — — 1—

3

De Balkwegers dik — o—

5

breed — '— 1—7
De Wegers in 't Ruim dik — o—

2

De Balken diep '
' 7

Breed — — ~r- 0—9
Bogt — — .

— —6

Wijd — — — 4—o
De Watergangen dik —

' — — —

4

breed — — 1

—

f
De Schaarftocken dik —

'

— —
'

o—

4

breed — 1—1 0-10

Het onderfte Barkhout dik — — o—4,

breed —- 0—10

Het bovenfle Barkhout dik — — — 0--31

breed — '— o—

9

Het Reehout dik — ' ' — o—

5

breed
—

' '
o—

6

Certer van een Flét-Schip Ung, overftevens 1 31, sc*™^
' wijd 30, hol 13 Voeten , 6 Duimen, 't Verdek [H

Va°*

hoog 6 Voeten, 6 Duimen.

Voet. Daim:

TpvE Kiel was lang — — — 114-0

,
1 J diep — — 3—o

breed — — ~ 2—4
De Voor -Steven dik — — — 1—2,

valt — — — i6~o
De Agtcr - Steven dik — —

«
1

—

3

valt — — — 2—3
De Middelfpanten op den Overloop wijd — 30—0

op 't Verdek wijd — 26—

3

op 't Reehout — — 24

—

V 2 Bin-
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Binnen de Winkelhaak inde Kimmen — —
Het Inhout op de Kiel diep — — ,.^

inde Kimmen 1—1 — — „
op de Scheerftxook •— —

6
De Overloops-Balken diep — j %
_ , breed — —

y
.

De Balken van 'c Boevenet diep —
<— 3

breed 1—
De Balken van Bak en Schans diep —- _

breed —

.

De Balkjes vande Hut diep —

—

breed -— —
Het Zaathout dik — — — g

breed —
•

—
a %

De Kimvvegers dik — — —- Q ,
De Strykwegers dik — — Q ._j>

De Balkwegers dik — — —

•

De Watergangen dik '—
' — 1—

De Schaarftocken dik

—

• —
De Deelen op den Overloop dik — •

—

op het Boevenet dik —
£

op Bak en Schans dik •—
> — o—iï

op de Hut dik •—
•

.— „j^
De Huid van 't Schip dik — —.

—
.

*

0—10

°—s

o—4.

O f

0-2.1

™iï^
Certer ™n em SchiP lan& ^8» wijd 40, hol

ifi8Voe- 18 Voeten 8 Duimen
, gebouwd in 't Jaar 1666.

ten.

DE Kiel was lang — — ^"a^
De Laflchen lang — —
Was in 't midden vierkant dik — % -

De Voor-Steven, vande bovekant der Kiel, tot dc
boven-binnenhoek lang

dik - _ 3I~°
Bogt — _ \~6

6
boven breed >—

1 ,

5

in 't midden breed — 3 *
onder breed — 1

x '

Viel uit het binnenfte Lafch — — *^
Nota. Het Reehout quam aan Steven.

de Agter- Steven was lang 31—0
dik •— — 5

g
boven breed —
inde Keel breed . — _Q
onder breed — .—. Q
viel agter over —

De
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De Hekbalk was lang — —. ~

breed —— —— ,. .

't midden dik —

-

1j—

9

aan de Einden dik • < 1 7

D

had Bogt —— -—. ! 3
't Boevenet was by de Maft hoog —— 7 <j

't Schip had Voorfcheen < . a

Dit al 't geene ik van die aanzienlijk Schip aangeteikend
vinde, zal 't derhalven hier ook by late blyven.

Certer <van een Schip lang IJZ, ivijd 39 proe-feaSch^

ten 9 Duimen, bol 20 Voeten 8 Duimen
,

gebouwd in 't Jaar 1629.

E Kiel was lang —. ~ _
De Laflcben met 30 Bouts gefloten waren Iane u—

o

De Einden waaren dik -
6

^
Was voor diep — x o
In 't midden diep — 2 x

Agter diep

In 't midden breed — % l

Voor en agter na de Stevens.
De Sponde was diep gehakt 0--3Ï

Was eerft wijd gehakt — o-J^
Daar na toegehakt op 1 Q„,,
De binne-Sponde was dik — 0--4J
Was ryfende gehakt , na de Sand-

ftrook op -— 2
Draaide Scherp , uit de Hieling

gemeeten
. 18—6

Was aande binnekant der Steven
Kielwaards opgehakt — 0—%

_ ,
En aldaar Kielwaards neergehakt o—

6

De Kiel was hol geftapeld .
, .

De Gaten vande Nay-Nagels Honden wijd . 1 1

P ,
V™.t"?t

??
ren

'
mct de Bo8t omtemeeten

, was lang 47—0 vandc
Inde Winkelhaak, uit de bovekant der Kiel -— 32 8 Voorfte-

Viel voor over 34---0
Was dik im..6
Was breed, boven 3.„o
In 't midden —- 3 5
Onder 6
De binne-Sponde was dik — 0--4L
De Sponde was wijd • 0—4

was diep — —- 0--2'-

Dc Steven was onder aan yder zyde toegehakt - 0—1
V 3 De
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AgMrste- ^e Agter- Steven was lang aandc voorkant by de

Bogt omtemeeten 1

En inde "Winkelhaak — —
Was onder dik — —

-

Aan den Hiel dik

Boven dik -

Onder de Hekbalk dik

Is boven breed — •

Vak agter over — —

—

Hadde Bogt —
De Sponde was diep ——- -

—

Was boven de Keel eerfl: wijd gehakt
Daar na roegehakt op —

—

Sy liep aande voorkant fcharp boven de Kiel
Een fwaare Knie was op de Kiel, met een haak aan

Steven, gevoegd.

Vande
Hekbalk.

De Hekbalk, die heden aan dit Schip, wel 30 Voe-
ten fou begrijpen , was lang

Dik in 'r midden •

Aan d' Einden
Had bogt

De Sponde Iangs-Scheeps diep —— —
op en neer 1

Was beneden 'c boven Eynde vande Steven geleid -

Had ƒ Bouten inde Steven.

Voet. D»im.'

30—6
30—

o

1—8
—9
1—7
1—1

2—o
7-7
3—8

1—7
0-3I
0—7
0--3I
4.—

o

Z4.—0
i—7
1—5
1—

1

o—4,

O Z

Vande
Rantfoeii-

Houten.

Vande
Spiegel.

De Rantfoen- houten, aan de buitekanten, na een

regte Liny, lang •

In 't midden breed —~ --—

Aan de Eynden 1

In 't midden dik 1

'

Aan de Eynden
Waren van agteren rond

De Eynden vande verloore Lippen dik

De Keel ftond uit de bovekant vande Kiel -

—

De Spiegel had 4, Wrangcns die yder breed waren

Dik op de Steven «—

—

d' Eerde lag beneden de Hekbalk — —

De Poorten ftonden uit de Steven

waren wijd — —
*,

—1

De Tuimelaars dik ;—
•

-—
' ,

't Broekftuk was wel geboutet, en met een haak

inde Rantfoen-houten gewerkt.

De Windveringen , boven de Hekbalk, lang —
Lie-

zx—

9

2—

o

r—9
1—

1

o—

9

16—z

l—l
1—3
2—1

1—p
2—4,

0—9

3 -—6
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Liepen op de Randfoen-Houten —r-

Stonden boven de buitekanten wijd —
Waaren dwers-Scheeps dik , onder — —

-

boven — —

!

Langs-Scheeps dik, onder — —
boven — —

Waaren op de Randfoen-Houten met verfcheide
Bouts wel verzorgd.

De Zandftrook dik, ruim — — —
agter breed — —
onder 't Middelfpanc breed —
Voor na behooren.

De twee Middelfpanten waaren hoog
voor eerft, voor de Koebrug
voor den Overloop
voor 't Boevenet —
Voorfcheen

waaren wijd op de Koebrug
op den Overloop
op her Boevenet —— —
op het Reehout

Waaren inde Kimmen binnen de Winkelhaak
'i Vlak was opgenomen, op u Voeren langte uit

de Middelfchrap vande Kiel •

De Spanten waaren dik op de Kiel -
inde Kimmen —— .

op de Schecrftrook

op 't Boevenet •

—

op 't Reehout —
't Voorfte Middelfpant ftond uit Kiels voor- einde
Het ander was meerder agterwaards gefield —
Het Inhout verlafchten, meer, en minder —
Het voorfte Spant, ftond de voorkant, op het voor-

einde vande Kiel,

En het agter-Spant was uit de Hieling gezet

Waaren langs-Scheeps breed i

—
'

De Scheerftrook was lang •
"

breed — "

dik — — —
Hadvooropd'eerfteRy, van n Maas-Voeten, Rondte

• op de tweede Ry — —
op de derde Ry —

1 —

-

op de vierde Ry Seeg — —
op de vijvde Ry — —
op de fefte Ry — — - —
En zoo voorts 't ganfche Schip lang,

Voet. Duim.

6—6
IS—

9

1—3
o—-8
o—

p

• o-7

0—4, Vinde

, , Sant-ftroo-
2

? ken.

Vande

I ƒ 1 Middel-

j.
fpanten.

7—7
2— 8

39—9
33—3

3—3

0—
3

1—o

p--t.oJ

o—8£

o—Si
32—8
10—

o

4 O

Van het

vcor en
20 J Agterfpaut.

O—

p

I76-8
_ Vande

O—10
"

O—3
0-3^
0--2I

a

o—t
o~oi
0—0»

o-ol

Scheer-

(iraoken.

De
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Voet. Duim.

De Scheerftrook ftond wijd, voor uit de binnckant
der Steven gemeeten ,

Op 6 Voeten — — H—4-

Op 12 Voeten •— — 2-
ƒ—

6

Op 18 Voeten — — 3*

—

6

Op 24 Voeten — — 35—6

Op 30 Voeten — — 37

—

1

Op 36 Voeten — — 38—

1

Op 42 Voeten — —
* 38—

8

Op 48 Voeten — — 39

—

<}

Uit de Hekbalk op 20 Voeten — l^—

2

Op 3z Voeten — — 3
ƒ—

1

De Strook ftond met de bovekant op de Middel-

Spanten, boven de Kiel — — 17—

3

Liep voor op — .

'— 2—

f

Liep agter op — — lï—

8

Vande Het Zaathout was breed in 't midden — ^—

8

Wee"!
' Voor — — — 2—4

Agter — — — 1—9
Was dik in 't midden — — 1—

1

Voor — — — 1—

o

Agter — — — — 0—10

Het Lafch van 't Zaathout , met een Haak in malkander ge-

voed , bevattede 6 Wrangens en het Sleephout ftrekten zig

,

van onder 't Fockefpoor , tot ? Wrangens op het Zaathout uit.

De eerfte Wegers in het Vlak, waren om des Vollings wil-

le, ter wederzyden van 't Zaathout geplaatft — 0--6

Waaren dik — — o

—

6

d' Andere Vlak -Wegers dik in 't midden — o—

ƒ

Voor en agter — — 0—4
De Kimwegers breed — — — 1

—

6

Dik — — . — 0—6
De Strijkwegers breed — — — 1

—

6

Dik — — — o--^

Van agteren rond na de Houten gehakt.

Dc Wegers, onder in 't Schips Zyden , dik — o—

4

De Balkwegers , insgelijks na de Inhouten rond ge-

hakt, waaren breed in 't midden — —
• 2.—

4

Voor en agter — — 2—

o

Dik voor en in 't midden — o

—

6
Agter — — —

De Slotwegers dik — — — — 0—4
De Balkwegers vanden Overloop dik — . o

—

6

Breed —. — — — x—

*

De Setwegers op den Overloop

breed — — — ï—9
dik . — — —
De Wegers tuflehen dc Poorten dik o—

3

Dc

-• -
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^ ' Voet. Duim.

Dc Balkwegers van 'c Boevenct dik — — o—

ƒ

voor en agtcr — —1 o—4,

breed — — — 2—

2

De Setwegers op 'c boevenec dik — o—4,

breed — — — 1—« j

Alvoorens ik van de Balken fchrijv , agt ik niet ondienftig tc

fijn, hier aan te wijfen, hoedanig defelve in defe groote Schee-

pen, by voorgaande Bouwmeefters plegen gefchikt te werden.

Hetonderfte Dek, by haar Overloop, en by ons nu Koebrug
genaamd, quam , uii Schips midden, tot aan 't begjnfel vande
Conftapels Kamer, nademaal dit Dek, op behoorlijke hoogte,
agter by des Spiegels Poorten moft komen, dapper opfchieren,

Dog wierd egter, op dat in dito Kamer, wegens defièlfs Steilte,

niet onbruikbaar mogt wefen, aldaar een weinig vlacker geleid.

Het tweede Dek, by ons Overloop, en by haar Koebrug ge-

feid , aan de Konftapels - Kamer een Eynde nam , alwaar men
langs ï a 3 Trappen nederwaards in dito Kamer flapten.

De reden die onfe Vaders gehadt mogen hebben , om dit werk,
op gefeide wijfe te fchicken, fal, mijns agtens, alleen de vreefe

geweeft fijn, op dat door defe twee onderfte Poorten, die he-

den, inde Spiegels, van Scheepen van alfulkeen rang, en bedrijv,

om daar door de lange Laft Scheep te krijgen , en by na altijd

in, of onder Water varen, gemaakt werden, 't Schip en goed
niet eenig ongemak mogt overkomen. Maar nademaal, defen aan-

gaande wel forg werd voor gedragen, foo moet men bekennen,
dat, dewijl heden op onfe wijfe, in 't agter Schip, een geheele

laag Balken meerder komt te legge, en dat defelve tot Schips ftijf-

te ook lager werden geplaatft, de Scheepen heden aldaar fterker,'

als doemaals, werden gebouwd. Dog dit alleen in 't voorby
gaan gefeid.

De Balken vande twee onderfte Overloopen waaren fommige Vand«
1 a i Duimen, na dat het Hout medebragt, minder of meerder, Balken.

dik , en breed •
—

• — —
•

1

—

j
De Boevensrs Balken dik — *- — 1—

1

Breed — ' — —
. 1—

3

Wijd van den anderen — 4—

3

De Balken van Bak, en Schans, dik — — o—

9

breed — — — — 1—

o

De Knien die aan defe twee onderfte Laage Balken (tonden,
waaren Langs-Scheeps , een Duim minder of
meerder, breed • —:—

- 1—

o

Op de onderkant vande Banclwegers dik —- 1—

3

Op de onder-Eynden dik o—10
De onder-Eynde circum circa lang — —1 10—

o

De Eynde, met haaken, aande Balken gepaft, lang 6—0
De Kien aan de Boevenets Balken breed — 0-10

op de onderkant vande Balkweger dik — 0-01
X Waren
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Waren met Haaken aan de Balken gevoegd , en liepen onder en

boven foo lang als mogelijk was.

De Knien inde Kajuit , en Hutten waaren altemaal agter de We-
geringen gevoegd.

De Knien die op de Hekbalk ftonden waaren Langs-Scheeps

Dwers-Scheeps «j— 6—

o

Breed < • > i—

9

In den Hals dik — — 2

—

7,

Aande Eynden dik • 1—

1

De Sogknien Langs-Scheeps lang '—'—
* 9—

o

Dwers-Scheeps 6—

o

Breed — — — 1—

3

Dik inden Hals 1—— —— 1—

9

Aande Eynden —— —k 1—

1

vmde De Steunders namen aan de derde Balk van vooren , cn ook van
steunden. agteren haar begin i waaren wijders met Swaluwftaarten , om

. den anderen Balk gevoegd, d' een min d' ander

meerder lang 24,

—

q
Breed —- 1—

o

In 't midden dik ï

—

f
Onder • —— — 1

—

z
Boven — — o—

9

vando De Zitters waren ontrent lang l. — — 13—

o

" * . In 't midden dik — — i-z
Aan d' Einden dik — — 1—

o

Breed —
> — — 1

—

x

Verlaften ontrent —
•

— 6—

o

Boven 't Focke-Spoor waaren 6, en onder
f.

Ban-
den gevoegd , ontrent lang — '—

'
2d—

o

In 't midden d' een min d' ander meer breed — 1—

ƒ

Op defclve Order dik -— 1—

3

't Fockefpoor, lag met de agterkant, op den onder-

ften Overloop , en uit de binnekant der Steven

gemeeten — — — —
1 i<f—

3

Was lang .1— — 19—7
Breed —1 — — 2—10
Dik — — — 1—5

Met 3 Kloflèn van onderen aangeftopt. ,
Den Band tuflehen den Overloop, en Koebrug ge-

voegd , was ontrent lang -—
'

—
'

—
'

2.1—

o

Breed —
r>

— 1—9
In 't midden dik '— — l—

$

Aan d' Einden '— — 1—0

vande De Watergangen van beide de onderfte Overloopen
Watergan-

b d 2_z
genen

,

Schaartt*- dik 1 O—

O

ken.. De
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Dc Knien voor de Beting waren lang —
Breed — — —

^ dik —r
'— —

|

1De Kluisgaten Honden uit de Steven —

—

Wijd van den anderen —
1

Waren, in 't Kruis, wijd —

~

De groote Knegt was vierkant en dik

De Kop was lang -—

—

1

Stond boven den Overloop —
De Focke- Knegt vierkant dik — —

De Kop lang —— ~
Stond boven den Overloop

De groote Marszeil-fchoot-Knegten dik

Stonden boven den Overloop ;

—

De binnekanten wijd van malkander

De Schijven, vande Schooten, quamen aande binne,

Gytouwen , aan de buitekanten.

De voor Marszeil-fchoot-Knegten waren vierkant

dik — — i—

2

Boven den Overloop lang 3

—

7
Stonden de binnekanten wijd van den ander —~ 3

—

o
De andere Knegjes voor de Marszeil-vallen , item voor de Gy-

touwen, Nok, en Buikgordings, waren Langs-Scheeps 7 , 8,
9, a 10, en dwers-Scheeps een duim minder dik.

De groote-Vifling was dik — —
De Focke-Vifling was dik —1

'
—

De Befaans-Vifling was dik — 1
—

De Kraanbalken waaren voor dik —
Breed

Agter dik • —
Breed

165J
Voet. Duim.

IO O

3—4
1——

ï

1—6
O—

9

Vande
ICluifen.

1—4

1—9
I—

Vande
Knegtcn.

4—8
i~7
0—10
4

—

6
1—3
3—9
3—9

maar vande

Staaken buiten de Regeling —
De groote Ruften waaren kng — —

Waaren breed voor —
Agter — — —
Waaren dik — —

De Focke -Ruften waaren lang — —
Waaren breed voor —
Agter — — —
Waaren dik — —

Dc Bezaans- Ruften waaren lang — —'•

Waaren breed voor —
Agter — — —
Waaren dik — —

Dit Schip had 10 Spant Hoofd-touwen op de groote Maft,

X 3

0— 10

0—8
Vande

Viffingf.

0—6

1—4
1—3
0—7

Vandc
Kraanbal

ken.

1 T

3—0

40—0 Vande
Ruften.2 1

1—9—$

30

—

6
2—
1—7
0—4
18—6
1—7
1—4
0—3

Dc
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stJ".

e
De Staats- Houten waaren lang —

Houten. Breed , boven — —
Onder — —
Dik , boven —

—

Staaken, agtcr, baiten 't Hackebord -

—

*

„yan t De onderfte Legger van 't Galjoen was lans
Galjoen. Tir j- o 6

Was diep, aan Steven

Voor — —
• —

.

Was breed, aan Steven —
Voor — — —
Had , in 't geheel , Bogt —

De bovenfte Legger was lang — —

—

Was diep, aan Steven f

Voor —— **-

Was breed, aan Steven .

—

De Leeuw was lang — •

—

< —
Was diep. voor '— —
Agter

Was breed, voor — •

Agter
De Kamme was breed, agter —— —

-

Voor — 1—
Dik, agter — —
Voor — — —

De Knien die de Leggers ter zyden vaft hegtten
,

waaren op en neder, dik —
<

—
Breed , nevens de Steven

't Agter - Einde was lang 1—
Op 't Einde breed — —

De Romeins- Hoofden, vande bovenfte Regeling
,

waren lang — — —- —
Breed — —- —
Dik — —

—

Voor, aan de Es, breed —

•

Dik — —
•

—
De middelfte Regelingen waaren breed, agter -

Voor — — —
Dik, agter — —
Voor — — —-'

De onderfte waren van den zclven inhoude.

Voet. Duim.

f—

1

i—

j

1 2

1 O

o—6

3 =

i—9
0—7
1—S
ï —

i

2 2

14—

o

i— i—7
ï—

f

1—o
2—O
2—6
1—I

2 2,

1—9
2—3

I—

f

o—f
o—4.

1—9
8—0
0—8

2 O
I—O
o—6
o—4,

o—

9

O—

f

O—f

°T"4

tfel
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T-\ o n Voet. Duim.
De Schaarftocken van beide de Overloopen dik — o 6

meer en minder, breed — x y
Verlafchten , nevens de groote Maft , over drie Bal-

ken, met Haaken op zy in malkander gewerkt.
De Watergangen van 't Boevenet dik —;

— °

—

5
breed — •—

•

— 1—

9

Verlafchten insgelijks op zyde met Haaken.

De Schaarftpcken voor en agter dik — — o—6

In 't midden om 't Roofterwerks wille o—

9

En aldaar wijd van malkanderen 8—

8

Zijn meerder en minder breed —'

1—

3

De Watergangen op den Bak en Zonnedek breed J—

3

dik —
!
— —1 o—4.

De Schaarftocken dik — o—4.

breed — •—
•

—
• o— 10

Dit Schip 4 Spanten Barkhouten onder de Gefchut- Poorten Vande
voerden. De Spygaten quamen tuflehen het derde , en vierde Barkhou-

Barkhout , van onderen te tellen , in te ftaan. Het onderfte
ten '

lag, met de bovekant, na de onderkant vande Hekbalk.
Defe Barkhouten waren breed, in 't midden — 1—

f

Aan d' Einden —
*

-— 1—f.

Dik — •— —;
— 0—8

De Haaken lang — •— 5

—

6

De Vollingen breed in . 't midden %—

o

Agter 2—

1

Voor 1—

7

Het vijvde Barkhout was boven de Poorten ge-

plaatft , en ftond op de voorkant van 't groote

Luik, uit den Overloop gemeeten 4.—

6

Het ftond van t onderfte wijd, in 't midden — 4—

6

Voor aan Steven — — 3-—

7

Agter — — •— 4- -10

't Was breed, binnen — — 1—

4

Buiten — — — 1—

3

Dik — — — —
1 0—7

Het zefte Barkhout lag boven het vijvde gevoegd 1

—

4>

Was breed, binnen —;

—

1 i—

3

Buiten — — — 1—z-

Was dik —•' " •— — 0—6
De onderkant van 't Reehout ftond boven 't zefte

Barkhout — —
•

—
• — I—

3

Was breed — —1 1—

o

Dik — — — 0—6
De onderkant was omgefchaavd op :— — °~3l

De Zetgang , die voor , en agter op 't Reehout
Vande

ftond, was breed — — — —
• Fomi-

Onder dik — — — o—3 nins-

Boven dik — —- '

—

1 o—

z

X 2 Was
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prootc

Spil

Vande
Kleine

Voet. Daim.

Was aande bovekant met een Sponde ingehakt.

De Fortuin-Gangen waren dik- 1— — o--i|

Breed, agter —

—

1 i—-o

Voor — — — °—

9

De Lyften waren dik —,I: ''—
'
— ° 4

Breed — — 1— o—

8

Van den anderen wijd '—
'

o—

8

vamie De Drempels vande onderfte Poorten lagen met de
Poorten

- bovekanten uit den Overloop — — *~

°

De Poorten waren meefl: vierkant, en wijd — 2 4
Stonden meer en minder wijd van den anderen — 7 &

De Ringbouten ftonden boven de Drempels — ° f

Maar de Haakbouten waaren boven defe geboord ° 5

vande De groote Spil was boven den Overloop lang — 5 <>

op de Kop dik % 3

De Gaten waren wijd, op en neer ° f

overdwers —— °-4i

Het eerfte Gat ftond uit het boven -Einden -— o—6
De Klampen waaren lang l"10

dik — °—8

breed — ~ °—

7

De Keepen waren uit het boven-Eynde i—

o

De Dwersklampjes onder waren breed o—f
Stonden uit hec onder-Eynden — o—

6

De Pallen waren breed - ' ° 6

dik o—S
De Stander was dik, inden Hals 1—

4

aan 't onder-Eynden °

—

9

Het Spilbedde was breed 3~°
dik — — — °—8

De kleine Spil was het Hooft lang — 3~8

dik — — — J—

4

z—

o

Sp1 ' -

De Klampen waren lang '— '

'

Dik — — - /

Breed — — '— °~5

De Dwersklampjes onder waren breed 0—4.

Waren uit het onder-Einden geplaatlt — 0—5

De Pallen waren dik — — °—

4

Breed — — °S
vande De Betingftutten waren vierkant, en dik '

5«ing . Stonden uit de binnekant der Steven, te weten op
%f
_6

den Overloop gemeeten fijnde 5—4,
Waren boven den Overloop lang

J__p
De Hoofden waren lang j—S

De Kruisbeting was dik, op en neer j—9
Langs-Scheeps ' j—

o

Stak buiten de Stutten uit
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Het XXV. HOOFD-DEEL
H A N D E ï. D

'/ Scheeps Maftiverk in 't gemeen. Van Verfcheide Voet-

Maaten daar ontrent gebruikt. Van een Hout dat Vier-

kant is , door de <?ajfèr-fteek agtkant te maaken. Van het

Jelve door de Winkelhaak te doen. Wande Vermindering

der Groote , en Fokke-Maften aan het boVen-Einde. Van-
de Vermindering der Groote, en Fokke - Stengens. Vande

Vermindering der 'Bram, en andere Stengens. Wande Laag-

te der Toppen Van Maften en Stengens. Van het op jijden

rond loopen derfeber. Dat breede en laage Zeilen den

Scheepen ter Voortgang meerder dienftig , dan hooge en fmaïïe

fijn. Met een Voorbeeld beweefen. Vande groote Maft
in 't by^onder. Vande Fokke - Maft. Vande (Be>aans-

Maft. Vande <Bocg - Spriet j en dejfehs Kjiie. Vande
Groote Sternen. Vande Voor-Stem. Vande Groote Sram-
Steng. Vande Voor-Bramfteng. Vande l^ruisfteng. Vande

fölinde-Steng. Van al de Vlagge-ftokken. En Vande Stoe-

len der Vaanen.

Niet genoeg zal 'c zijn 't Schip wel gelchikt , en fterk van 'j

Gebouwd te hebben 3 't moet ook door der Maften , mÏ5w«i
Rec's , en daar aan uitgefpannen Zeilen behulp , zig in"tg=-

zelven , en alle Scheephngen , ter ver-afgelegene Lan-
raKn

den, en Kuften, voeren. Waarom dan den Bouwmeefter ook
ontrent des Maftwerks fchicking , wel diend kundig te wefen »-

want defe Deelen te groot lijnde, konnen 't Schip niet anders-

dan ongemak , en te klein , niet anders als een lange Reis ,

geven.

Dat Maften, tot groote Scheepen, qualijk te bekomen, en
van een hooge Prijs fijn , kan inde voorgaande Tafel -gezien

werden. Waarom dan ook de Heeren, van defes Staats Zee-
zaaken, al eer 't hier voor gemelde Schip , de Royale Charles ,

ter fleer verkogten, de Focke-Maft, die daar inftond, en een
zeer fchoon, en enkeld Houtwas, daar uit ligtede. En dat de-

zelve ook zeer veel van Arbeidsloon koften, zalmen ligtelijk

konnen verftaan» alsmen zal weten, dat fomtijds in Dikte, uit

3 , 4, of y, van binnen met verborgen Zwaluw - Staarten, ge-
meenlijk Schaakwerk gezeid, in malkander gevoegde ftucken

,

werden t' zamen gezet, 't welk zeer veel arbeids gcevd.

Toppen , van Maften die groot zijn , werden van Eiken Hout
gemaakt, de Greine aan een gevoegde ftucken van de halve

Langte
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Langte der Maft, of laager beginnende, tot boven aan den Top
fcherp gehakt #fijnde, werd aan yder zyden een Eike Plaat, ter

Dikte als de Maft aldaar wezen moet , opgevoegd. Dog zoo
men bevind dat des Booms Wortels- Einde in Dikte, met des

Mafts Tops-Einde zoude over-een-komen. Men zal den Boom
't onderfte boven planten , en, op deze wyze, hem nederwaards,
een Eike St,oel , in de plaats van een Top, toevoegen,

mfehc'de
Alle Maft ' Hour

'
om dac alreeds rond is, of gemaakt werd,

voetmM- gemeenlijck met den Naam van Rondhout werd uitgedrukt.
t=n. \ Werd den meeften Tijd in Langte by Amfterdamfe Voeten,

maar, in Dikte, by Palmen verkogt. En alhoewel ik voorne-
mens ben, in''t Rondhout te befchryven

, geen Palmen , maar
Duimen, als by yder bekendft ftjnde, te gebruiken, en datter

ook niet aangeleegen is wat Voet-Maat iemand tot het moeten
van zijn- Rond- Hout zal neemen willen, als maar defclve ge-
bruikt , naar welke het Schip gemaakt is. Zoo heb ik egter ,

om mijn felven , en andere hier in te voldoen , eenige Voet-
Maaten,foo in defe, als andere Provintien gebruiklijk, hier wil-

len byvoegen-

Maar hoe ongemaklijk, en voor d' onkundigen menigmaal na-
deelig het is, dat Steden , en Leden die met malkander gelijk

als maar een Lighaam uitmaaken , nogtans verfcheide Maaten ,

en Gewigten gebruiken, agt ik by anderen alreeds genoeg gefeid,

maar, dewijl tot nog toe, daar ontrent, geen verandering is ge-
maakt, onverhelpelijk te wefen.

De Rijnlandfche, inde Provintie van Holland, meeft bekend
en in gebruik is. Zy begrijpt 12 Duimen: maar de Noord-
Hollanders 11 , of weinig minder Van defe Duimen voor haar
Voet -Maat tellen.

De Wezelfte, die tot Dordregt in 't (luk van 't Hout koo-
pen gebruikt werd, en by welke, alle de inder Landen dienft

fijnde binne Scheepen , gemeeten , en op Laften werden gefteld,

begrijpt insgelijks 11 Duimen; dog maaken met het haar alle,

een vierde van een Duim meerder , dan 1 1 Rijnlandfche Dui-
men uit.

De Luikfe Voet-maat is in 10 Duimen verdeeld, dog beflaan

t' famen , net . el v, en een halve Rijnlandfche.

De Maftrigtfe, die ook in tienen verdeed is, zal net tien, en
drie vierde Rijnlandfche Duimen uitmaaken*

Die inde Koninglijke refidentie Stad Parijs gebruikt werd, is

in twaalven verdeeld, en bevatten gezamentlijk twaalv, en drie

vierde Rijnlandfche Duimen.

Palmen begrypen met haar tienen , met een Rijnlandfche

Voet, of twaalv Duimen, gelijk alles by de hier nevensgaande

Afteekeninge kan gefien werden.

Ziet hier de Voet - maten.

Maar alvoorens nog van 't Ronthout, in 't byfonder, te fchrij-

ven , een aanvang maaken, agt ik niet ondienftig te fullen fijn,

indien hier eens kortelijk aanwees, op wat wijfe het van vier-

kant tot agtkant, en van daar tot het Rond kan gebragt wer-

den, 't Hout

*



B O V W-K O N S T. 169
't Hout aan de vier zyden, over al, op behoorlijke Dikte,

na Slag, en Loodlijn, met Bijl, en Snik, tot een vierkant

gebragt fijnde , ftaan drie wegen open, om het als dan tot agt-

kant te brengen; waar van de twee eerfte , wel de gereedfte,

maar niet de fekerfte fijn, yder Kant in feve gelijke Deelen

gedeeld, flaande op het tweede Deel, vande kant des Houts af-

tereekenen , de Linien, geeft het begeerde. Gelijk inde Figura

by Letter A, te fien is. De tweede manier is, alsmen yder

kant in vyv gelijke Deelen deeld , en dan een deel uit de mid-

delliny . fteekt. Gelijk by B vertoond werd.

Indien nu vvyders yder agtkant, gedeeld werd, in vier gelijke van «n

Deelen , en op d' eerfte Deelen Linien geflagen , foo fal het ^"^"0,
feftienkantig vallen, en op defelve wij fe fal het Hout in foo veel dePaflïr

kanten alsmen begeerig is, te hebben, gefchikt konnen werden.
^"ft

'

c

agt"

Gelijk mede by de Afteekeninge kan gezien werden.

Dog dewijl yder Man die 't Hout bearbeid, juift niet even

net is , in het zelve vierkant te maaken , en dat de Paflèr in

'tomfteeken, dikmaalen moet verzet fijn, zo kan zulks akemets

cenige misvvyfingen geven, als ook om dat de groote wannig-

heden , die 't Hout fomtijds heeft, de Paflèr niet wel bruik-

baar is, zo werd wel een derde, en zekerder weg, namelijk de-

fe, ingeflagen.

't Hout als vooren vierkant behakt, men mag met de Maft- van het

Paflèr, op veel, of weinig Plaatfen, na mate het Hout veel of ^wlXl-
weinig verandering heeft, de Dikte nemen , en op een Plank , haakte

of Planken een Kring befchryven foo w ijd als 't Hout dik fal
doen '

moeten fijn , voegen een Winkelhaak daar fodanig om , dat

met beide Veeren.even het Rond raakt, vervolgens een Rijtje,

of Duimftok over de Winkelhaak fchuiven, toe zo lange defel-

ve, met beide d' Einden, even verre, uit des Winkelhaaks hoek,

leggende, te gelijk ook de Kring raakr. En op defe wyze-

't Hout op verfcheide Plaatlèn ingehakt , en van d' een tot

d' ander Plaats doorgelijnd fijnde , zal 't niet nuffen konnen

agtkant te vvefen , gelijk by de Figuren B , en C vertoond werd.

Want by B, de Winkelhaak op de Plank leggende , en by C,
hoedanig hy aan 't Hout gepaft werd, te fien is.

Groote Scheepen, na mate van haar Lighaam, niet fulke hoo-

ge Maften , als wel de minder Kielen voeren ,• want foude an-

derfints te lang, en te zwak,' de Zeilen te hoog ftaan, en on-

regeerbaar werden. Dog al 't geen de Maften korter fijn, de

Réén gemeenlijk langer werden gemaakt. Zulks dat kleine

Scheepen hooge , fmalle, en groote Scheepen ondiepe, brecde

Zeilen ; maar beide , na reden , ontrent even veel Deks , voe-

ren.

Bouwmeefters fullen ontrent het fchicken van haar Rondhout,

juift ook niet altijd niet malkanderen over-een-komen , maar zal

d'een, uit aanmerking van fijn Hout, of Schip, en de Reilen

die het doen moet, nadien Scheepen die in warme Landen , en

by lauwe Winden , vaaren , wel wat meerden Zeil , als die

's Werelds Aspun&en naderen, verdragen konnen, wel een Voer,

Y of
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of drie hooger dan een ander, fijn Schip fomtijds bemaften kon-

nen. Waarom in 't befchryven derfelver , niet fal agt geven ,

wat wel d' een, op d' ander , uit defe of geene Confideratien

foude konnen doen, maar alleenlijk letten wat d'algemeene, en

goedgekeurde Regulen , diesaangaande komen te 'vereyflchen.

van d e Alle groote, en Focke-Maften behooren onder haare Ommers
vamiude- niet meerder dan een vijvde-deel vande Dickte der Maft inde

Groot" en Viffing , minder te wefen , en defe vermindering niet lager als twee
Focke.' Tops langtens onder den Ommer te beginnen , ter oorlaak dat de

hltb™ «i™
Maften , wegens 't knypen vande Stengens aan haar boven-Einde

Eynde. wel't meefte te lyden hebben, en aldaar ookeerft , en meeft komen
te breken. Dog fy werden aldaar gemeenlijk een Vierde minder dik

dan inde Viffing, en na mijn Oordeel al te ligt genomen. 'tGeen
onder anderen ook al een Reden is waarom men zo veel Maften
breeken, of met opgelapte Wangen vaaren fiet.

vande Alle Groote , en Focke- Stengens werden , boven onder de Om-
»«nw>*- mers, een derde dunder dan in 't Ezelshoofd genomen. En de

Grfote, en Bezaans- Maften, om dat geen zwaare Stengens te voeren heb-
Foctesten- ben ( Gp dezelve wyzc gemaakt.

^vande Bramftengens, Kruis, en bove-Blinde - Stengens, fijn bo-

verminde- ven op 't Tops - Einde dik vyv agtfte Deelen, vande dikte die

Brammen z^ ' n
'

c Eze lsno°fd hebben. By Voorbeeld een Bramfteng

andere' dik in 't Ezelshoofd 8 , op den Top dik y Duimen : en zoo
stengens. met aue anc|eren . Dog men moet agt geven dat alle Linien

eenigfinrs rond, en niet regt loopen, want Maften, en Stengen

anders wanftaltig, en te fwak foude vallen-

Alle Toppen van Maften, en Stengen, werden na Evenredi-

ge vermindering, van onder haare Ommers regt doorgelijnd, en

de Lijn op Ommers-Langte fodanig gefpaard, dat d' Ommer be-

hoorlijk kan agtkant vallen.

Alle Stengens dienen, aan 't onder- Einde, ter Langte als

de Steng aldaar tweemaal dik is , vierkant te blyven , op dat

Slot, en Schijvgaten daar in behoorlijk geplaatft, en fy felve in

de Zalingen te berer fluiten mogten.

vande Alle Maften geven, van haare Langte, een tiende, en alle

Langte der Stengens een twaalvde, tot de Langte haarer Toppen, wel meer-

vuEen, der maar niet minder. By Voorbeeld; een Maft lang 80, den
cnstengen. Top lang b ; een Stengen lang 60, den Top lang 5 Voeten, en

zoo voort alle anderen. *

vanhet Het behoorlijk rondloopen der Maften, op hare Zyden, kan,
rondioo. onder anderen, ook aldus werden gevonden: trekt een Cirkel

Maften, en 20 a,s de Maft in de Viffing zal dik wefen: deeld defelve.

stengen, door de Middelliny , in twee gelyke Deelen: fteld inde halve

Cirkel de Dikte der Maft , onder den Ommer , na believen ;

dog zodanig dat de Dikte der Maft de Boog ter wederzyden

raakt. De tufichen - Ruimte der Linien deeld wyders inde hal-

ve Cirkel, in vier meerder, of minder gelyke Deelen,- hier op

Linien , gelijkwydig met den Diameeter getrocken , en ,de Langte

der Maft , ook in even zoo veel gelyke Deelen , als de halve

Cirkel, gedeeld fijnde, beginnende ontrent twee Tops- Langte

boven
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boven de Vifllng, zoo zullen de Linien inde Kring, de Dikte
der Maft , op yder Deel , aanwyfen : gelijk by de Figuur te
fien is.

Nota, om mijn mening te beter uit te drucken , heb ik dc-
fe Maft een weinig dicker moeten (tellen als anderfints deflélvs
Langte wel zoude toelaten.

't Is feeker dat hooge en fmalle Zeilen , aan de Scheepen ter r>«

voortgang niet foo dienftig fullen wefen, als die breeder gemaakt, kreede -.e<»

'en laager gefield. lijn. Want nademaal de Ervarentheid nog daag- Sr""
lijks leerd, dat de Wind die inde boven- Zeilen valt, 't Schip ScheeP™
voor dapper neer drukt, foo kan 't ook niet anders wefen, of£ngm«r»
't Schip moet fig fel ven, tegen 't, voor by de Boegen hoog op dcr die"*g

fchoimende, Water eenigfints verfmoord loopen-, en hoe de voort e'fmSif
te dringe Pilaar Waters, door defelve Pilaar Winds meerder is,

Cl
>a-

hoe ook daar door noodfaaklijk 't Schips voortgang des te min-
der fal moeten wefen, en dat na mate dat de Zeilen hooger of
laager fijn gefteld, gelijk ook uit de volgende Figuur kan gefien
werden.

Want het Schip, Num j, leggende met fijn Ax, of Middel- Meteca

punft der Swaarheid A, op de Slede B B, door welke ik de ESSS"
Oppervlackte des Waters verftaa, fal door 't Geweld dat de
Man by C

, gelijkwijdig met des Waters oppervlackte, daar aan
befteed, op fijn Axpunft, langs de Slede, voortgedreeven wer-
den , en dat volgens 't ganfche vermogen dat de Man daar on-
trent gebruikt.

Maar de Man 't Schip, by D, voortduwende, fal een groot deel
fijner kragten , om 't Schip Waterpas, of gelijkwijdig

J

met den
Sigt-eynder te houden, aanleggen moeten. Nu al de kragten
dien hy hier toe nodig heeft, fal hy bygevolg tot Schips voort-
gang niet gebruiken konnen. En foo fal' wyders de Man aan de
Maft by na fijn geheele vermogen , om "t Schip alleen rcgt te
houden, en geenfints om het voort te drijven , te koft leggen
moeten.

'r Komt my feker geheel onbevattelijk voor , als ik hoor dat Lui-
den , beyde van Studie, en Ondervinding, willende van -•«Schips

voortgang fpreeken , de Maft by een Hevel vergelijken , die
't Schip, gelijk als, voort fou knijpen, en daarom defe Hevel,
dat is de Maft, om meerder dienft te doen , feer lang willen ge-
maakt hebben.

Dog wy weten dat tot eenig Lighaam voor te knijpen, ten
minften vier dingen nodig fijn. Alsvooreerft: een Hevel waar
mede datmen knijpen fal, die, gelijk ik toeftaa, hoe langer, hoe
meerder geweld doende, fal wefen. Ten tweeden, het geweld
dat eenig Gewigt, of Menfch daar aan verrigten fal. Ten der-
den , het Lighaam dat voortgeknepen fal werden. En- Eynde-
lijk, het Vaftpunft tegen welke datmen knijpen moet.

' Wijders is kenlijk, dat alle Lighaam, dat voortgeknepen fil

werden , waarlijk onderfcheiden , en afgefcheiden moet wefen,
van 't Lighaam tegen welke datmen, als tegen Vaftpun£t knij-
pen fal , en dat defe altijd twee tegens malkander ftnjdende Lij-

Y i din-
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dingen moeten ondergaan, te weten, het eene van d" een, en

het ander van d' ander fijden; 't eene ten Zuiden, en 't ander

ten Noorden , en foo voorts.

Nu kan in 'c ganfche Schip zodanig Vaft punft niet gefogt,

immers niet gevonden werden, 't Is wel foo dat de Maft, tuflchen

Spoor , en Viffing wel een knypende Kragt oeffend, maar luiks

kan egter geenfints tot Schips voortgang, maar wel tot delTelvs

breeking ftrecken , nademaal beide Spoor , en Viffing maar een

,

en te gelijk eene Weg heen gevoerd werdende, Biighaam uitmaa- '

ken; en (oude overfulks de Maft, door 't Schips Vlak heen, in

de na by gelegene Grond , moeten werden geplant , al eer on-

trent het Schip eenige knypende kragt foude konnen oeffenen,

en anders niet. In fumma 't is de Wind wel , die omhoog,-

maar alderbeft die omlaag gevangen werd , welke het Schip voort-

drijvt, en meeft reisvorderen doet.

Dog op wat wijfe de Wind , die met een Hoek van 45 Gra-

den Schips Kiel van vooren fnijd , 't Schip evenwel doet voort-

gaan, en hoedanig de Zeilen als dan, ter (helle voorgang die-

nen gefchikt te wefen, hoop ick, 't Schip voltoid fijnde ,
hier

agter by te voegen.

Na Mate da: de Scheepen wijd lijn, fy ook veel Wind, Zeil,

en hooge Maften dragen konnen: waarom ook by meeftalleBouw-

meefters derfelver Langte, van Schips Wijdte werd afgeleid. En

alhoewel fy fomtijds wel een atwee Voeten, na Schips, of Houts

fchicking, van den anderen konnen verfchillen, foo fullen fy eg-

ter alle niet verre van defe volgende Regulen afwijken,

rande De middelde Maft, om dat de grootfte is, werd groote ge-

grootc naamd en al d' andere tot een Regel zal dienen , neemd ge-

donder, meenlijk driemaal Schips Wijdte voor deflèlvs Langts aan; te

weten tot 2 y Voeten Wijdte toe. Want het Schip Wijder fijn-

de, werd , om de hier voor gegeven Reden, op yder Voet Schips

Wijdte , maar een Voet tot deflèlvs Langte gedaan. By Voorbeeld -,

een Schip Wijd 36, de groote Maft lal lang wefen 86 Voeten.

Ziet het Werk:

8

75
1

1

Facit ƒ &ó Voeten.

Drie vierdc-Deelen vande Voeten die 'c Schip wijd is , zal

haare Dikte, naar gewoonte, in Duirnen zyn.

By Voorbeeld; een Schip wijd 36 Voeten , de groote Maft

dik 27 Duimen; dog werden veeltijds nog maar alte zwak be-

vonden, 't Geen de Reden is datmen zo veel, aangaande 't ver-

liefen van Maften, hoord, of defelve met opgelapte Wangen,

vaaren ziet.

De
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De Focke-Maft mag een tiendedeel korter, en dunder, dan

Fo
^° d'

de groote wefen, een weinig meer, of minder na dat het Spoor Maft.

'

hooger, of laager is geplaatft. By Voorbeeld; de groote Maft
lang Üo, de Focke-Maft lang 72 Voeten. De groote Maft dik

2Q, de Focke-Maft dick 18 Duimen, en zoo voort alle ande-

ren.

De Befaans-Maft, indien 'c Spoor, gelijk meeft gedaan werd, Vande

op 't onderfte Dek vaard , mag voor haare Langte > drie vierde M^
an,;

deelen , en voor naare Dikte , twee derde deelen , vande groote

Maft, aanneemen. By voorbeeld; de groote Maft lang 88, de
Befaans-Maft lang 66 Voeten. De groote Maft dik 24, de Be-

faans-Maft dik 16 duimen: en foo voort. Dog men moet on-

trent de Langte van Befaans-Maft agt geven , op de hoogte van

het agter Schip, want hier na de Maft fomtijds een Voet, of

drie langer, of korter loude mogen wefen. 't Sal wel de befte

fchik geven, als alle drie de MartTen ontrent even hoog leggen*

Of als de middelfte een weinig boven d' anderen uitfteekc. Dog
indien defe Maft in 't zaathout fal vaaren, moet Schips holte

ter dier plaatfe , tot des Maft langten gedaan; maar foo 't Spoor
op 't Boevenet geplaaft is, gelijk ook wel gebeurd, moet Deks
hoogte daar van afgetrocken werden, gelijk fulks den konftkun-

digen klaar genoeg fal wefen.

De Bocgfprict, gemeenlijk Boeifpriet, by onfe Vaders Tyden, v»nde

gemeenlijk drie fevende Deelen van Schips geheele Langte, voor
Bocëfprlt*

de haare, aannam. Dog raakte, by hard Weer, en hol Water,
wegens derfelver langheid, en daar uit ontftaane Zwakheid, ligte-

lijk aanftucken. Welk verlies nog gemeenlijk, de Fockemaft,

met al datter opftorid, benevens de daar aangeknoopte groote

Steng, tot groote Ellenden vande Marinen ,, en verlies voor de
Reeders, met fig ruckte. Maar heden door harde Slagen wijfer

geworden, oordeeltmen drie agtfte, van Schips Langte, genoeg

voor die vande Boegfpriet te fijn. By voorbeeld: een Schip

lang 144, de Boegfpriet lang 54 Voeten. Siet het Werk:

Haare grootfte dikte, die zy gemeenlijk aande binnekant van
de Steeven heeft , zal tuflehen de Groote , en Focke - Maft
in wefen- By Voorbeeld ; de groote Maft dick 24 , de Foc-
ke-Maft dick 20, de Boegfpriet dick 22 Duimen. Zoo bin-

nen 1 als buiten de Steeven, mag zy wel een derde van haare

Langte , fterkheids halven
,

gelijke , of eenparige Dikte behou-
den. Maar op de Focke- Stag, die gemeenlijk een derdedeel ,

van Boegfpriets Langte , buiten de Steeven en Nock geleid

werd , dat is , deeld de Boegfpriet, buiten de Steven , in drie

gelyke Deelen , op 't eerfte : Deel vande Nock zal de Stag

leggen , en zal de Dickte aldaar een agtfte minder dan op de

Facit ƒ 54 Voeten.

Y 3 Steven,
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Steven , en aande Nok

, op de helft wefen. En zoo met alle

anderen.

Zy fal, mijns oordeels, wel leggen, als zy met de Oppervlakte
van 't Water een Hoek van 30 Graden , en met de Focke-Maft
een van 60 uitmaakt; dog yder doet fijn believen.

Van't Het Knie dat op defe zeildragende Maft-Boom geplant werd,

uó-
ie

i'Tie?

e maS °P y^er t'cn boeten Boegfpriets Langte, een Voet tot fijn
o'gP rl='-

t>ove-Tak aanneemen. Het onder-Einde zal zelden te lang we-
zen. Onder 't Ezelshoofd zal 't vierkant , en in Dikte met
de Blinde Stenge gelijk fijn. De zwaarte nederwaards zig zei-

ven wel aanwijfen fal. 't Voor oprijfen van de Boegfpriet,
diend ontrent het gereed maaken van dit Knie ook wel in agting
genomen , op dat niet agter over mogt neigen 't geen een groot
misftand foude geven : beter fal 't fijn dat de Steng wat voor
over fchijnd te bucken.

• Scheepen die korte Maften hebben, gemeenlijk, na Reden,
lange Stengen voeren, en wederom regt anders. Haare Langte,
gelijck als vande Maften , oock uit Schips Wijdte genoomen
werd.

vande De Langte vande groote Steng, vyv derde Deelen van *t Schips

steng?
Wijdte is. Dat is 1 deeld de Wijdte van het Schip in drie ge-
lijke Deelen , foo fullen vyv alfulker Deelen Stengens Langte
wefen.» By Voorbeeld; een Schip Wijd 36 Voeten, de groote
Steng lang 60 Voeten. Ziet het Werk.-

» tt , ii

60

Haare Dikte aan 't onder-Einde moet gelijk , of een weinig

minder gelijk fijn als den Top vande Maft , op welke dat zy
vaaren moet, en zoo ook met alle d' andere: daarom in 't vol-

gende daar van niet meer fchryven zal.

vanrfe Gelijk de Focke, uit de groote Maft, zoo ook de Voorfteng

steng.
B*t de gro°te Steng, volgd. Zy mag nege tiende-Deelen van de-

zelve lang wezen. By Voorbeeld ,• een groote Steng lang 66

,

de Voorfteng lang 595, Voeten. Ziet het Werk:

t(6 ,6

59r.

3-9 (\

vande Haare Dikte, onder en boven, is, gelijk hier voor inde alge»

*°°tc meene, en byzondere Regulen gezeid is.

SKn™, De groote Bramfteng neemd drie vierde Deelen van Schips

Wijdte, voor deflelvs Langte, aan. By Voorbeeld; een Schip

wijd 32, de groote Bramfteng lang 14 Voeten. Ziet het Werk.-

3*
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3*1 8

tLi.
Facit ƒ 24, Voeten.

Haare Dikte , onder in 't Ezelshoofd , mag een agtfte - Deel
minder wezen, dap den Top der Stengen, op welk dat fy vaa-
ren moet.

De voor-Bramfteng mag een zefte Deel korter, dan de groote vande

Bramftenge wefen. By Voorbeeld; een groote Bramfteng lang
™°r Bram

-

24,, de voor-Bramfteng lang 20 Voeten. Ziet het Werk:
eng'

U , 24

ao

Haare Dflkte, onder, en boven, is gelijk hier vooren gezeidis.

De Kruis-Stenge een tiende- Deel Langer en Dicker dan de
Kr„?s

nd'

groote Bram-Scenge is. By Voorbeeld : een groote Bram-Steng steng."

Lang aj-j de Kruis -Steng, Lang 27 Voeten 6 Duimen, fal

wefen.

De Blindefteng neemt vyv fefte Deelen, van de voor-Bram- .

v>nde

fteng, rot haare Langte aan. By Voorbeeld ; de voor - Bram- steng!

Steng Lang 18, de Blinde-Steng Lang if Voeten. Haare Dikte
in 't Ezelshoofd, mag met de groote Bram-Steng gelijk wefen,
alhoewel veeltijds, dog, na myn gevoelen, fonder Reden, die- f
ker werd genomen.

d' Admiraal, of Vloot-Voogd, laat fijn Vlagge, vande groo- vande

te Maft, wayen; derfelver Steng, of Stook een fevende- Deel vlaêgcftok

langer dan de groote Bram - Steng is ; maar derfelver Dikte een u-NizE*
"

fefte minder fal welèn.

De Vice-Admiraal laet lijn Teeken vande Voor-Steng ftreeven : vande

zijn teeken-Stok insgelijks een fevende-Deel langer dan de voor vlaÉBe<lolt

Bram-Stenge is. Haare Dikte fal uit d' andere ligtelijk gekend H ManT
werden.

De Schout by Nagt, of derde Admiraal, doet fig aan de Be- Vande

zaans-Maft kennen. Sijn Vlagge Standaart mag een fefte - Deel ^
la

d
g
e
g
p
ftok

korter, en de helft dunder dan de Kruis-Stenge fijn. fiLs^Maft.

De Geus, die vande Boegfpriet fwayd, felden anders als in Vande

Blijdfchap , of ten Teeken , aan andere Scheepen , opgefteeken ^'fj^g.
werd. Haare Spriet gemeenlijk, drie vierde -Deelen , vande Blin-ipner.

de Sre.ngens langte , en haare halve Dikte aanneemt. •

De Vlagde die agter vande Campanje brald, en alle Schee- vmds

pen gemeen is, heeft een Vlaggeftok die in Langte, en Dikte ge-^^ok

lijk is, met de geene die vande groote Stenge fwierd. En al-«n,

hoewel de Redeh fchijnt te eyfehen dat defe grooter was, om
dat laager ftaat, en vafter kan gefield werden; foo werd defel-

ve egter wel veeltijds korter gemaakt, om dat d' Ondervinding
leerde dat de dingen, die ons Oog nader komen, naa Maate
grooter fulle fchijnen , als die meerder afftand daar van hebben.

Ge-
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Gelijk by de volgende Figuur, ook te fien is, alwaar de Vlagge

b, fig niet grooter, aan 't Oog c fal vertoonen , dan de Vlagge

a, om dat fig beide, volgens evenwijdige Linien , in des Oogs

grond planten.

En op defe wijfe fal 't fig met alle andere dingen hebben,

die verder, of naarder ons Oog gefield fijn, en daarom heb ik

defelve dubbeld aan de Geus gemaakt.

En hier uit falmen ook ligtelijk afneemen konnen , hoedanig

de Vlaggeftocken te fchicken fullen fijn, indien op de Bramften-

gens vaaren moeten. Want, om dele Reeden fullen fy niet

foo veel ligter mogen wefen, als Stengens fwakheyd, anderfints,

wel fou fchijnen te vereyfchen. Alle Vlaggeftocken, op Stengens

ftaande, moeten langer als de Bramftengens; maar op de Bram-

ftengens (taande , korter wefen. De Kruisfteng ook als een Bram-

fteng gereekent fijnde.

Vande De 'Stoelen, Tijn Stengens, of Standaarts, op welke -de Vleu-

stoeien der gels , of Wind-wijfende Vaanen werden gevoegd. Haare Lang-
Va"ien '

te is een vierde Deel vande Steng, op welke fy gefteld werden.

Haare Dikte fodanig dat de PlaaK vande Vlaggeftok vuile kon-

nen. d' Engelfche defe boven 't Efelhooft, regc door fchaaven.

Maar wy, aan haar boven-Einde een Ommer, Tonnetje genaamd,

maaken. Welke Naam, van Tonnen, die in voorgaande Tyden

om de Toppen der Maften , tot gemak vande Man , die ter uit-

kijk daar ingeplaatft was, wierden gevoegd, gelijk hier voor tc

a fien is, my nog fchijnd afkomftig te wefen.

Het XXVI. HOOFD-DEEL
H A N D E V D

Vande Zalmgen in 't gemeen. Vande Zalingen aande groote

Maft. Van die der Fokke-Maft. ' Wande Beraam - Maft.

Vande Boegfpriet. Wande groote Steng. Vande Voor-

Steng. Vande groote Bram-Steng. Aande Voor -'Bram-

Steng. Aande %ruis-Steng. Aande Blinde-Steng. Vande

Marjfen in 't gemeen. Vande groote Mars. Vande Fochf-

Mars. Vande Befaans
,
Boegfpriett ,

groote , en Voor-Sten-

gens Marjfen. Vande Efelshoofden in 't gemeen. Van

't Efelsboofd op de groote Maft. Op de Focke-Maft.

Vande Kalven, of Klinken daar Voor. Efelsbóofden op de

Befaans-Maft. Boegfpriet, groote , 'en Voor- Stengen. En

Voorts Van al de andere Ezelshoofden met malkander.

vande T^VE Saalen ' gemeenlijk Salingen, fijn Houten, die boven

saüngenm
| | om de Ommers, van Maften, en Stengen werden ge-

t gemeen, j^j geheet, en, vaftftaans wille, d' onder-Eynden der Sten-
° gens
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gcns bektiypen, en defelve, als ook de Marflèn, van Scheepen,

die, grootheids - halvcn 5 defe voeren moeten , onderfchraagen.

Met haar middel Langte, fullen fy, nevens de voorkant vanden

Ommer, werden gepaft, en, beide in Diepte, en Breedte , aan

d" Eynden, een weinig minder, dan in 't midden, wefen. Die

dwers-Scheeps vaaren , en geen Marflen draagen, dienen, om
'c Srenge-want te beter uit te fpreiden, voor, dog wel alder-

meeft agtervvaards, Krombogtig, en een weinig langer,' dan delangs-

Salingen te fijn. Ook moeten defelve altijd een weinig beneden

de Borft werden gepaft, op dat de Klampen, daar 't Want op

ruften moet, behoorlijk konde vaft gemaakt werden. Dit voor,

af, in 't algemeen gefeid hebbende, wil ik tot yder in 't byfonr

der te belchrijven, overgaan.

De langs -Salingen, vande groote Maft, neemen ^gemeenlijk vu*
een derde van Schips Wijdte , voor haare Langte aan K en 6 Voe- ^„'"l*"

ten Langte fal ƒ Duimen Diepte , op en neer aan haar geven, gmore

Vier vyvde-Deelcn haarer Diepte, is voor derfelver Breedte

,

Maft '

overdwcrs.

De dwers Zalingen fijn, om alle onnodige fwaarheid t' ontgaan,

een weinig korter 5 maar in Breedte , met de langs-Zalingen gelijk.

Dog hare Diepte op en neder een vierde minder dan haar eygen

Breedte is. By Voorbeeld: de langs-Zalingen diep iï; dick 8

Duimen- De dvvers-Zalingen Breed 8, diep 6 Duimen, en foo

alle anderen.

De Saaien aande Focke-Maft fullen een fefte-Deel korter, dan

aan de groote Maft, en wyders vande felve fchicking wefen. aa n'de Foc-

Die de Befaans Maft werden toegevoegd fijn, in Langte, Diep- Maft.

te, en Breedte de helft , of een weinig meerder, dan die aan de Mn^lf
a

groote Maft vaaren. fiaw-Mift,

Die aan de Boegfprjet fijn gebegt, en wel Waterpas dienen J^'g™
te leggen, fijn, in alles, met de naaft-voorgaande gelijk. Boegfprict.

En die fig op de groote Stenge vinden, fullen ook met de twee s^J™
voorige geen verfchil hebben. • teSteng.

Maar die aan de voor-Steng werden gevoerd, fullen een tien- swingen

de- Deel, minder zijn, dan die de groote Steng bekraagen.
""nt-™"*

Die de groote Bramfteng omringen, zullen een tweede -Deel • saiingm

aanncemcn," van die geene welke onder haar gefteld zijn. ™ d*°"

Dezelve over-een-komft zal ook, tuflchen de Zalingen van- steng,

de Voor-Steng, met die vande Voor-Bramfteng , gehouden wer-
3J^" Ĉ

den. Bram-

Maar de Zaaien die de Kruisftenge werden toegepaft, om dat Ste

^{in
een geheele Maft laager ftaan, en by gevolg, zoo veel grooter vande"

850

konneti fchijnen, zullen een weinig minder dan die vande groote lim"ften E-

Bramftenge wefen.

Om dezelve Reden zullen, die op de Blinde Stenge leggen , saiingen

met die vande Kruis- Stengen over-cn-komen. En moeten de
^steng'""

dwers- Zalen, van deze vier laatfte, Cieraadshalven , en om dat

nok Marflèn draagen, naar voorgaande Leeringen, voor, en ag-

tervvaards een Bogt hebben.

De Kringronde- Kraagen , Marflen genaamd, werden om de„ v*nde
.° rj ° rp Marikn i n

Li J. op- 't gemeen,
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Toppen der Maften , en op deze gezeide Dalingen gevoerd-

Haar gebruik is , 'c Stengens-Wand, dat zijn de Hoofd-Touy, en >

tot Stengens meerder ft ij fee > uit te fpreiden. Als ook, op dat, de

Marszeilen niet gebruikt vverdende> voor een groot gedeelce, daar

in mogten weg gefchikt werden.

Marflèn van Scheepen ten Stryde gefchikt , zullen zig ook

zomtijds met Schans-Kleeden omhangen : met ligt Canon , en

Hand-BufTen voorzien: met een Vat vol Granaten, en een dito

met Water , om Brand te bluflchen , beladen vinden. Door welke

Wapenen het aldaar geplaatft zijnde Volk, de Vyandlyke Schee-

„pen , niet zelden veel fchaade toebragten.

Nergens dienen deze Marflcn , Maft of Stengen te beklem-

men 5 want daar door ligtelijk ter fcheur. en breeking gebra'gt fou-

de werden : maar moeten zoo veel opens hebben , dat de Sten-

gen, by nood, en hard Weer, daar door kan werden neerge-

ftreeken.

Hier toe zullen zy alle , ten minden twee vyvde-Deelen haa-

rer Breedte in het Kruis, vierkant open Gats in 't midden heb-

ben. By Voorbeeld:, een Mars op den Rand wijd 10, het

Gat wijd 4 Voeten : en het dubbeld van 'c Getal der Voeten

in het Kruis, komt voor 't Getal haarer Klampen op den Haard.

By Voorbeeld; een Mars wijd op den Rand 12 Voeren.- den

Haard zal hebben 24. Klampen, en in 't verdeelen vande Put-

ting-Gaten , moet men agt geven dat altijd een Putting voor de

middelde Klamp komt te ftaan.

Scheepen die veel Tijds de verbrande Zonas bekielen, en veel

Kalmte moeten ondergaan, zomtijds, tot Bramzeils fchik , ook

wel Marffen op de Stengens voeren. Maar daarbuiten fijn-

de, werden defe noit, of feer felden, gebruikt. Waarom onder

ons, op iets ongemeens te zien, of te hooren, nog> 't is Mars

boven Mars, gezeid werd.

En alhoewel een ygelijk fijn vryheid heeft, of, en hoe veel

Marlfen hy fijn Schip zal toevoegen, zo zietmen egter, hier on-

trent, wel meeft defe Order houden.

("van 16, tot 20 Voeten wijd, fullen hebben i~|

ScheePeni
van 20 '

r
toC 2 * Voeten w 'jd ' fulle" he

r
b^n HMarflên.

r 1 van 25 Voeten , endaar boven wijd, lullen
J

li hebben — — — 3 a 4J

Na Mate dat de Marffen wyder fijn , zy de Stengen wel meer-

der dienft doen , maar 't Schip ook meer bezwaaren zullen :

waarom defe al mede na Schips grootheid dienen gefchikt te

fijn.

v^de De Mars dan die op de groote Maft vaard, en de grootfte

groote iSj fa l in 't Kruis , met goede fchicking, twee vijvde- Deelen
Mm

' van Schips Wijdte, voor de haare , op de buitekanten van den

Rand, aannemen. By Voorbeeld: een Schip wijd 35-, de groo-

te Mars, op de buitekanten van den Rand wijd 14. Voeten :

en hier na alle anderen,
De

• • •••
• \ ' % >

' '/X'/; Y-
'

\
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De voor - Mars mag een tiende - deel minder Wijdte dan de

groote hebben .- dat is, deeld de groote Mars in.tien gelyke Dec- FJk

a

e

n
.

de

len , negen derfelver lullen voor de Focke-Mars wefen. By Maft.

Voorbeeld: de groote Mars wijd 10, de voor-Mars wijd <j Voe-
ten , &c.

De vier overige Marflen, die op groote Scheepen nog Plaats

vinden: als daar is, de Bezaans, Boegfpriets , Groote, en Voor-
Stengens Mars ; fullen wel iets , dog foo weinig van den ande-

ren verfchillen, dat my onnodig fou fchynen , indien ik dele,

daar dog, gelijkmen feid , geen Meulens mede gekamt , of ge-

flaaft werden, by dertig of veertigfte- gedeeltens vande groote

Mars foude willen afleiden, 'k Sal 't derhalven genoeg agten ,

als feg, dat

De Bezaans-Mars gemeenlijk een weinig Breeder , en die vande Vande
Boeg- Spriet , een weinig fmalder dan de halve groote Mars ge- Bcfaans,

nomen werd. En die op de groote Steng vaard , fal een wei- ^^'"0
nig kleinder dan die vande Boegfpriet wefen ; maar die op de roor-Swn-

voor-Steng geplaatft werd, fal vande groote Stengens Mars, na

Reden fo veel verfchillen , als aangaande de groore , en Focke-
Mars gefeid is. En foo meen ik van dele Scheeps - deelen afte-

lèheiden , en tot de Ezelshoofden over te gaan.

'tSijnHoute Blocken, die op de Toppen van Maften, en Sten-

gen werden gevoegd. De Stengens , Stoelen, en Vlagge- Stoc- Ez^s

a "de

ken , even als een Vifling , vaftftaanwille , te befluiten , Ijaar Hoofden

voornaamfte werk is. d' Engelfche defe langs , maar wy dwers-
'

Scheeps ftellen. Haare Stengens hierdoor, niet gelijk d' onfe,

voor, maar, meeft al, agter de Maften vaaren. Maar of dit hen
eenig ander voordeel geevd , als dat fonder neerftryken vande
Réé, de Stengen by hard Weer, konnen doorlchieten , blyvd my
onlèeker.

Voor het Groote, en Föcke- Ezelshoofd > fal den Bouwmee-
fter, indien een veellaftig Schip moet maaken , al by Tijds, en
terwijl fijn Werv nog overvloeyende van Hout is , forg draa-

gen. Want, dewijl defe Groote, en vaftgefloote Houten die-

nen te wefen, foude lig anderfints namaals verleege konnen vin-

den. Defe twee , om dat Drayreeps dragen moeten , fullen , na

proportie van haar Breedte, en Dikte, een weinig meerder Lang-
te , als al d' andere , aanneeraen.

Het Ezelshoofd op de groote Maft, fal een fevende- deel , Van't

van 't Schips Wijdte, lang vijv agtfte-deelen van fijn eigen Lang-
Hooft

te, breed, entwee derde vande Breedte, dik welen. By Voor- de^oote

beeld: een Schip wijd 3? twaalv-Duimle Voeten, 't Ezelshoofd Maftl

lang 5- Voeten, breed 35, dik 24. Duimen.

Het Ezels-Hoofd op de Focke-Maft fal een agtfte-Deel kor- van -

t

ter dan 't Ezels-Hoofd op de groote Maft wefen. En vorders Hoo4
defelve order volgen. By Voorbeeld: het groote Ezels-Hoofd deKocke

;

Lang 56, het Focke Ezels-Hoofd Lang 49, Breed 30, Dik Jo,
Maft '

altemaal Duimen. En lbo met alle anderen.

De Klinken, die de Stengens fluiten, gemeenlijk gefeid Kal- vmdc

ven, mogen drie vyvde Deelen, van "t Ezels-Hoofds Dikte, op KaIven °f'
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en neder fijn: der Ezels - Hoofden overige dikte fal voor, dog

wel meeft agter, ligtheids, en Cieraads - wille, van boven rond

neder werden gehakt.

Wat nu d' overige Ezels-Hoofden aangaat, over welke, geen

Reereep te drayen heeft, fy fullen altemaal van hare Langte drie

vierde Deelen Breed, en haar halve Langte, dik wefen. Waar-

om ook niets anders, dan de evenrendenheid haarer Langte, re-

gens malkanderen aanteikenen fal.

Ezels. Het Ezels-Hoofd op de Befaans-Maft, fal lang fijn, de helft

Hoofden van [iec groote , en dat op de Groote Steng fal hier mede over-

fcins-Mdh een-koomen. Maar dat vande
,
Voor-Steng, (al een agtfte-Deel

Boegipiet, korter, dan de twee voorgaande, wefen. En dat op de Boeg-

ror'-stu? fpricc vaard, met dit laatfte gelijk fijn.

g". By Voorbeeld; het Ezels-Hoofd op de groote Maft lang 64,

op de BefaansMaft 32, op de groote Steng 321 op de voor-

Steng 2b, op de Boegfpriet idem 28 Duimen. I

Envoorts £)aC agter p de Campanje ftaat, fal een agtfte-Deel korter,

dan dat van de voor- Steng , wefen. En dat op de Kruis-Steng

Ezds. geplaarft is , fal een derde korter , dan 't laatft genoemde fijn.

mama" Wijders foo fullen de drie overige Ezels-Hoofden, als dat van

kandcr. de blinde groote, en voor- Bram-Stengens , elk maar een Duim,

een wenig min of meer na believen, van malkanderen verfchil-

len. Dog dat vande Blinde-Steng fal 't grootfte wefen. 'k Agt

het ook niet nodig , in 't verdcelen , de halve Duimen te note-

ren , als konnende foo weinig verfchil niet gemerkt werden. By

Voorbeeld , 't Ezels-Hoofd op de Voor-Steng lang 28 , op de

Campanje 24., op de Kruis-Stenge 16, op de Blinde-Steng if,

op de groote Bram-Steng 14., op de Voor-Bram-Steng 13 Dui-

men* en alle anderen na den felven regel. Maar ik foude met

dit Ezelen, inde Ezels-Hoofden, fel£s wel een Ezels-Hoofd krij-

gen, 'k wil derhalven liever daar van een Eynde, als ook van

't ganfche Hoofddeel maken. Dog ik moet de Knoppen , die 'op

d* agterfte, cn bovenfte • Vlagge-Scocken ftaan, hier evenwel nog

byvoegen : fy mogen op yder twee Voeten die 't Schip Wijd

is, een Duim in 't Kruis dik wefen.

tfet
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Het XXVII. HOOFV-VEEL
Handend* 1

Van des Schips <%een in 't gemeen. Wat Dikte fy tegen

haare Langte hebben. En na wat Order fy , oVer baare

Langte, rond^ijdig iverden gemaakt. Vande Langte der

groote (Ree. Vande Focke - %ee. De Be^aans-^oede. De
_

groote Blinde - <l(ee. Langte Vande groot - Marszeil - <%ee.

Vande Voor-Mars^eil-<%ee. Vande 'Begijn - %ee. En einde-

lijk Vande vier kleinder ^ee'n.

DE Reen , of Roen , fijn lange Houten , die Schips v,»*le
.d

Maften regthoekig bekruiflên en de Zeilen , ter gefchickte ^«n.
*

Windvang, uitfpannen. In haar Middellangte , alwaar

door Touwen gedragen werden, fy, fterkheids- halven»

driemaal dicker dan aan d' Eynden fijn. Haare Langte, en Dik-

te, al mede,' foo wel als andere Scheeps-Deelen , na evenreden-

heid gefchikt fijn.

Alle Ree'n, op yder Voet Langte die fy hebben, fullen in
Di
w
ffyt,.

haar midden, een vierde van een Duim, dik wefen; uitgenomen gen haare

de Bagijn-Ree, foo genaamd, om dat gelijk dit Vrouw-Volk
geagt werd weinig nut te doen , defe Ree, ook niet anders, dan

de Schoot-Hoornen , van 't Kruis-Zeil uitfpant, welke in het»

midden, op yder 6 Voeten Langte, die fy heeft, een Duim
Dikte hebben lal.

Alle Ree'n moeten van 'teen tot 't ander Eynde, aan alle fy-

denrond, en niet regt loopen, veel mi#f Holle, of Slappe plaat-

fen hebben, want foude daar door fwac'er werden, als. of door-

gaans foo veel ligter waaren gemaakt, gelijk hier vooren ontrent

het Behuidten, en Houtten van 't Schip, gefeid is.

Defe Rondheid werd gemeenlijk aldus gevonden. Maakt een w^""jerj
Cirkel, foo wijd als de Ree in 't midden fal dik wefen, trekt

f

y <«« haar

dooa't Centrum een Liny, en deeld de halve Kring in agt ge- ^'f^
lijke Deelen,- wijders Linien van 't een tot 't andere Punft ge- werden ge"

trocken-, de halve Ree in vier gelijke Deelen gedeeld fijnde, fo maakt
- v

fal de Middel-Liny, de Dikte in 't midden, de buitenfte, op de

Nocken, en de twee tuflehen beide- ftaande Linien, de Dikte

vande Ree, op d' andere verdeelingen wefen; gelijk by de Fi-

guur P te fien is.

Dog by aldien de Ree te lang, en dele Verdeelingen, by ge-

volg te wijd mogten vallen ; foo magmen tuflehen yder Liny ,

nog een ander intrecken , en op de Ree foo veel Verdeelingen

maaken, als 'er Linien fijn, en men fal fijn begeertens volkomen

fien.

Z 3 'k Zoude
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'k Zoude hier wel een Ree, na defe Order gemaakt, hebben
afgeteikend: maar, 't Papier fo klein lijnde, foude de Steeken der
Dikte, geproportioneerd na de weinig Langte der Ree , met geen
genoegzame netheid, hebbe konnen nedergefteld werden ; waar-

om fulks heb agtergelaten.

Dit dan in 'c algemeen vande Dikte, en 't Fatfoen der Ree'n
gefeid hebbende > zal ik in 'c volgende alleen haare Langte be-

khryven.

En alhoewel dc Bouwmeefters , om de halve Kleeden inde

Zeilen, foo veel mogelijk was, t' ontgaan, haare Ree'n fomnjds
wel een Voet of anderhalv langer of korter dan vereilchte Maat,

,te maaken dienen, en hen daarom wel eenige kennis van Zeil-

doeks Breedte, 't geen hier na befchrijven (al. nodig is : als ook
dat d' een defelve wat meerder Noks, als d' andere fal toevoe-

gen, niet-tegen-ftaande ik agt dat die gene, welke tweemaal
des Rees Dikte in 't Rak daar voor nemen, de Gefchiktheyd

wel aldernaaft komen, foo fullen defelve egter fonder eenige wan- ,

r fchik, de volgende Regulen mogen in agt nemen.

Langte Seve feftiende-Deelen van Scliips Langte, en Wijdte t' famen

tcR«
r°'

gete'rï' fal de Langte van de groote Ree wefen. By Voorbeeld;

een Schip lang 180, wijd 4.5-, de groote Ree lang , na genoeg,

98 Voeten. Ziet het Werk.-

180 0(1 ~

* Een ander. Een Schip lang ifz, wijd 38 , de groote Ree

lang 8+ Voeten , fchaars. Ziet het Voorbeeld

:

152 * 1
te 8 *"C'*—e— m\ 7

Een ander. Een Schip lang 104., wijd j<5, dc groote Ree
lang fchaars 77 Voeten ; gelijk 't werk uitwij ft.

16 *'*C 8

tt\ 7

Een ander. Een Schip lang 8o, wijd 20, de groote Ree lang

fchaars 44 Voeten, als blijkt:

80 (4?

t'J 7100

De
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De Focke-Ree fal een fevende- Deel korter dan de groote Ree Lang*

wefen. By Voorbeeld; de groote Ree lang 51, de Focke-Ree vanJeFuc"

lang 78 Voeten. Ziet het werk.
ke'B~°e'

0J 78

ander. De groote Ree lang g+ , de Focke-Ree lang 71
Voeten; gelijk *t Werk uitwijft.

t
^84

1

1

71

Eex <W«r. Een groote Ree lang 70 , de Focke-Ree lang 60

Voeten.

?
7-

tp> 10

£e» <We/\ Een groote Ree lang 63 , de Focke-Ree lang ƒ4,

Voeten.

m ander. Een groote Ree lang 4.9, de Focke-Ree lang 4.1

Voeten.

749.

7 >4Ï

Een W«\ Een groote Ree, lang jf, de Focke-Ree lang 30

Voeten ; gelijk by 'c Werk te fien is. *

* \
—

En aldus met alle andere die voorkomen lullen.

De Befaans Roede heeft gemeenlijk de Langte tulTchen de gro°-
van

L
d

a"|"

te , en Focke Ree in heeft, of een weinig minder, om dat d een de f^RM.
Befaans -Hals wel wat langer dan d' ander maakt, 't geen dan

eenig verfchil , dog van weinig'belarïg kan geven. Haare Dikte, in

de Kreng, is op yder 6 Voeten Langte, een Duim, 't voor-

Einde op de Helft, en 't agter-Einde op drie agtfte-Deelen ver-

minderd.

De. groore Blinde Ree is lang vijv agtfte-deelen vande groote
v
^"gtc

ro_

Ree. By Voorbeeld; de groote Ree lang 88, de Blinde Ree

,

e blind?

lang 55 Voeten. Ziet het Werk :
Ree-

Mi» * '

n >_f

Een '•
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Een ander. De groote Ree lang 64 , de Blinde Ree lang 40

Voeten, als blijkt :

ni 8

gi 5_
40

Langte Een anJer. De groote Ree lang 41 , de Blinde - Ree lang ió

"ffii- Voeten: en foo mee alle anderen.

Ree. De groote Marszeil-Ree fal vier zevende-deelen vande groote

Ree lang wefen. By Voorbeeld-, een groote Ree lang <?8 , de

groote Marszeil-Ree lang 56 Voeten.

*
?

w J _*_

£e>« W«r. De groote Ree lang 91 , de 'groote Marszeil-Ree

ang Voeten.
i

7*

'l
'?

Een ander. De groote Ree lang 77 , de groote Marszeil-Ree

lang 44 Voeten.
ff i li

ff> 4_
~44

£e« Wer- De groote Ree lang 84, de groote Marszeil -Ree

lang 84 Voeten.

*
j

ff 4_

48

Wer. De groote Ree lang 70 , de groote Marszeil-Ree

lang 40 Voeten.

t*\ '°

ff' 4.

.
4°

£*« Wer. De groote Ree lang 63 , de groote Marszeil-Ree

lang 36 Voeten,

> ±_

£*» «K^/er. De groote Ree lang 56 , de groote Marszeil-Ree

lang ai Voeten.
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32

Een ander. De groote Ree lang 49 , de groote Marszeil-Ree
lang ï8 Voeten.

#1 7

28

Een ander. De groote Ree lang 42, de groote Marszeil-Ree
lang 14 Voeten.

*4

Een ander. De groote Ree lang $f , de groote Marszeil-Ree

lang 20 Voeten.

u\ 5

*?4
20

\ .

En zoo voort met alle andere die konnen voorkomen.
Hec verfchil dat'er tuflchen de groote , en groote Marszeil-Ree Langte

is, 't zelve fal ook tuflcnen de Focke-Ree, en voor- Marszei 1- JJ"^,^
Ree wefen. By Voorbeeld; de Focke-Ree lang 6j , de voor- Ree.

Marszeil-Ree lang 36 Voeten.

n 1
*5 4

36

Al d' andere op defelve manier.

De Begijn -Ree is in Langte gelijk met de groote Marszeil- Langte

Ree , maar in Dikte is fy , naar voorgaande leerinse , daar van
vande

D
Be-

onderlcheiden.

De Kruiszeil , en boveblinde Ree volgen defelve order als de Lan
groore, en groote Marszeil-Ree, maar de twee Bramzeils-Reen vande vier

fijn ruim de helft vande Ree'n , boven welke dat fy vaaren moe- £
lci"dcr

J 1 Ree n,

ten.

Hier had ik nu gedagt van 't Rondhout af te fcheiden , maar
overweegende dat het de Lievhebberen niet onaangenaam fbude

konnen wefen, indien eens een Tafel, van alle Rondhouts Lang-

te» paffende tot alle Scheepen, fagen opgefteld; zoo heb ik de
moeiten willen op my nemen, vande volgende Tafel, fteunende

op de voorgeleide Gronden , hier voor oogen te ftellen : latende

egter aan yder de vryheid, van fijn Schip, na eigen zinnelijk-

heid, toe te tuigen , konnende evenwel den Bouwmeefters, die

defe komen na te volgen , verzekeren , dat , defenaangaande ge-

noegfaam buiten (pot van anderen blyven fullen.

A a Ziet

«
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Ziet hier de Tafel , fy begind met een Schip van 60 , en met

vier t' elkens opklimmende, en eindigd mee een van 180 Voeren.

'k Heb een vierde - deel van deflèlvs Langte , voor de Wijdre

genomen , om dat die fchicking heden wel dc gemeende is.

Dog indien 't Schip wyder is gebouwd , foo magmen egter in

'c maaken vande Maften , 'c getal der Wijdre , in defe Tafel

gefteld , wel volgen. Maar nauwer lijnde , men fal 't middel-

Getal tuflehen Langte, en Wijdte foeken, en 't Rondhout daar

na fchicken. By Voorbeeld; een Schip lang 160 , wijd 36 Voe-
k

ten: men fal 'c Rondhout maaken als of 't Schip was langip,
en wijd 38 Voeten: en zoo met alle anderen.

En aldus meen ik de netheid, die ontrent dit Werk vereis

wqrd, na genoeg te komen. Want alfchoon defe Tafel niet op

yder Voet Schips Langte gecalculeerd, als ook, dat om dc ge-

brookens t' ontgaan, fomtijds wel een Duim of twee aan d' een

of d' ander Zyde overgeftapt is , foo zal een redelijk Oordeel

egter alle defe kleinigheden genoeg wegnemen, en het Oogsmerk
bereiken konnen.

Daar benevens fie ik dat fommige Bouwmeefters in 't bemaflen

van haar Scheepen , met anderen , en ibmrijds ook wel met haar

felven foo veel verfchillen , datmen nauwljks weeten kan wat al-

gemeene Regulen uit haare Schriften te trecken fijn; gelijk uic

dc volgende Certers , aangaande 't Rondhout van verfcheide Schee-

pen kan gefien werden.

Waatom dan ook niet felden groote onluften tuflehen Bouwmee-
fters, Bootsluiden, en Zeilmakers fijn ontftaan, d' een den ander

befchuldigende van onkunde, en fijn Ampt niet te verftaan";

welke krackeele ik hoop , dat door defe of andere defe nog ver-

beeterende , en in 't Ligt re gevene Letteren, in 't toekomende

fullen verhoed , en voorgekomen werden.

Maar dewijl (volgens 't Oordeel van den Boek-drucker]frot beter

fchik des Werks, hier nog wel een Pagina Sroffe fbude vereifchen,

ten Einde de volgende Tafel , op twee Bladen te beter open-

vallen , en voor 't Oog komen mogt •, foo heb ik dele volgende

Aanmerkinge gereedft gehad , om hier in te laflchen. 't Is fee-

kcr dat, als de Scheepen groot fijn, men al bezwaarlijk foda-

nig lang Hout als tot de groote Maft nodig is , vinden kan.

Alhoewel ik wel weet datmen door Eike Toppen op Stoelen

daar aan te voegen, defelve ligtelijk eenige Voeten kan langer

maaken. Soo lullen defe volgende gevallen toontn hoe weinig

datmen fig aangaande de Langte defer Mafthouten , te bekom-
meren hoord. Want een Schip komende , voor eenige Jaaren

voor de Kamer van Zeeland , uit Ooft - Indien , wierd aande

Focke-Maft, fonder eenig nadenken by Scheepshoofden dat de-

felve niet goed was, om by de Vloot te blyven, kragt van Zeil

gevoerd, Dog 't Schip ontlaft, en, na gewoonte, 't Rondhoud
gevifiteerd fijnde, bevondmen mangel aande feive Maft te zijn;

waarom men ook befluit nam vande Oude uit, en een Nieuwe
in re fetten Maar alsmen defelve van al fijn ftaande Want ont-

bloot had» foo kwam defe inde Vifllng tc breken viel agter

over;
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over •, befchadigde dapper het Schip verpletterde een Man ; en
bezeerde veele anderen. Zoo is 't op een ander Plaats en Tijd
ook Gebeurd, datmen om een groote Maft te vernieuwen, d' ou-
de foude uitligten. Maar defelve in het Jijn gevat hebbende,

bleev de Stomp daar van^nevens de Viffing, in 't Ruim ftaan,

niet tegenftaande men geduurende de Reis» fterk Zeil daar aan-

gebruikt hadde. Beide gevallen , die bewylen dat de Maften
inde Viffing weinig ,te lyden hebben > en dac het meeft op het

ftaande Want aankomt. Sulks, (mijns Oordeels) weinig Zwa-
righeid te vreefen valt, al waart datmen, by Nood, de Maften
de feer fterk en ftijv fn haar Want ftaan, op den Overloop in

een Spoor, in plaats van op het Zaadhout planrede. Dog dit

in 't voorbygaan, en alleen tot Plaats-vulling gezeid.

Aai TAFEL,
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TAFEL,
Waar in geleerd werd wat Lantge Maften, Stengen,

Ree'n , &c. na evenredenheid der Scheepen

,

dienen te hebben.

Een ten Groo-j Focke-
,
Bezaans-

1

Boeg Grooie Voor- Grootc

Schip Schip te Maft Maft Spriet Steng S^ng Enen

mug. wijd. Maft lang. hng. lang. lang. lang. Steng

lang. lang.

""«'«
voet. duim. voet.duim. voec.duim. voet. duim. vocciluira. voet.duim.

60

1

*5 45 40| 331 4 22 6 15 22 1 5 lil
!

j

64 16 48 43 2 3<>\ x4 2Ó
:

8 24 - 12

68 17 5 1 45 9 38 4 6 28 25; 6 11' Q

7* 18 f4 48 6 40
j

6 27 30 2
7|
_ 1

3

6

76 19 56 y° 4
4*.f

28 6 i 281 6 4' 3

80 20 f9 53 1 44, 1
33, 4 3o'- 15

84 11 61 46 6 3 5
:

3.1 6 15, 9

88 22 63 7 47 3 33 !
36 8 16 6

92 13 66 ^ 4 49 6 34 6 38 4 S'ï *7, 3

96 14 68 61 2 fl 9 36 ~
'
4
°i

36 — 18:

100 70 63 5 1 6 37
;

4*. 8 37, « 18 9

104 26 72 64 8 5-4 39
i

431 4 39 — I9
I

6
„ öIOö *7 74 66 10 55 6 40 6 40, 6 ioj 3

UZ, 28 76 68 4 57 4*
! 46, 8 42

—

116 29 78 70 2 58 6 43 6 48 4 43' 6 11 9

120 30 80 7i 60 45 50 45 — 22
1

6

1x4 31 81 73 61 46 6
; 5 1 8 46 6 3

1x8 31 82 731 8 61 6
j

48
i

53 r 48 — 14

132 33 83 74 7 62 3 49
~6

55 - 49 6 M' 9

34 84 75 6 63 5 1
i

56 8 5i - if 6

140 35 is 76 63 9
i

6
1
58 4 52 6 26 3

144 36 86 77 4 64 6 54 60 - 54 — 17

148 37 87 78 65 3 55 6 61 \ 55 6 17 1
38 88 79 : 66 57 63 r 57 - • 28 6

156 39 89 80 1 66 9 58 6 65 - 58 6 19 3

160 40 90 81 67 6 60 1 66 :! 60 — 30

164 4i 9 1 81 10 ' 68 3 61 ; 68 .
f

!

61 6 30 9

168 42 92 82 9
1

69 63 70 - 63;- - 31 6

172 43 93 83 8
1

69 9 64 !
$| 64 ( 31 3

176 44 94 84 7 70 6 66 73 4 66 —- 33

i

180 4? 95 1 85 6 7i 3 1 67 6\ 75 - 67I <> 35 9

TA-
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TAFELS
V E R 'V O L G.

Een (

ScHp
lang.

Een
ichip

w jd.

Voor-

Bram-
Meng
lang.

Kruis-

steng

lang.

Blinde ,

Sterge

lang.

Vlagge-

ftok op
de groo-

te Steng.

Vlagge-

ftok op
de Voor-
Steng.

Vlaggt

ftok of
deKru
Steng.

voet. voet. 1
voet. duim,! voet.duim. Toei.duïm, voet.duim. voet.duim. voet.duim.

OO *5 ?! 4 1 31 I 7 9 12 10 IO; 8 »1 9

64 J 10 14 — 8 3 I 3 8 II 5 IO 5

O 1

7

rol 7 *4i
10 8 9 14. 7 12 2 II 2

72- 1 11 3, 15 9 i 9 4 I * <j 13 1 II 9

7 6 l 9 II 10 16 7 9 10 16 3 13 7 12 1 5

9.,-noO 2.0 12 5' 17 5|
10 4 17 2 14 3 12 ! 10

84 2« 1 13 18 5 11 18 I 15 1 13! 9
9. P. 13 I 19

3,
11 5 18 IO 15 8 14 5

92 2-3 14 4 zo 2 1 II
1

10 19 8 lö '5
, *i

1

96 24 IJ 21 5 20' 5 17 2 ' i$r ! 8

IOO a 5 i? 7 21 IO: 13 » 6 17 1 16 5

104 20 16 3 22 6 22 4 l8 8 17 2

100 z 7 17 7 14 1 2-3 z 19 4 17 8

III •> Ri O 17 5 24 y;
x 4 6 23 10 19 10 18 4

1 1 2t) 18 2 *5 3 I 5 1 24 9 ZO 8 18 10

I IO 30 18 9 26 3 151 7 2-5 8 21 5 19 8

I 24 31 19 4 27 2 16 1 26 7 22 1 20 1
128 i* 20 28 - 16 7 27 1 2 22 9 2 1

132 33 20 7 28 10. 17 2 28
1 4 23 6

>s
7

136 3+ 21
!
*9 9 17 6 29 2 24 3 4

I40 35 21 IC
1
30 7 " > 3 30 25 1 23

144 36 22 5 31 8, ii 8 30 9 25 7 23 9

148 37 23 - 31 5; 19 3 31
1

9 26 5 24 4-

iSi 38 13 ! 33 3 19 8 3* 7 27 1 24 10

156 39 24 r 34 i' 20 3 33
1

5 27 7 25 7

160 40 **r- 35 H 10 9 34 1 3 28 6 26 3

164 +1 *r 7 35| 10 '*l 4 35 2 1 26 10

168 42 26 3 3< 9! 21 IC 36 1 3< > — 27 7

172. 43 26 I 3 3/ 7 **i 2 37 3< » 7 28 2.

176
j

4+ 17 y M 5i
11 9 37 9 3« 5 28 9

180 1 45 28 1 3S ) 51 *3 5 38 7 1 32 2 29 6

Aa; TA-
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TAFELS
V E R V O L G

1 Een Een Vla gge- VIagge-~ Groore Fokke- Eezaans- Blinde
Schip Schip ftok op ftok van Ree Ree Roede Ree
lang. wijd. de Blin- agteren. lang. lang. lang. lang.

defteng.

roet. voet. vücc.duim, voct.duim vocr.duim. voet.duiro. voet.duira. voet. duim.

OO 15 f ' 9 I 1 7 31 8 29 2 30 6 20 5
64 16 1 2 4 35 — 30 — 31 6 21 10
O 1 7 6 13 3 37 2 31 10 34 — 13 3
71 18 7 14 — 39 4 33 8 36 : 24 7
76 19 7 10 4 1 6 35 6 38 — 20
00 20 7|;j if 8 43 8 37 5 40 27 4
84 21 8 3 ió 6 46 39 42 6 28 7
S 8 22 8 <S *7 1 48 1 4 1 2 44 6 30 1

92 23 8 1 17 9 5° 4 43 2 46 6
5

96 24 9 4 18 8 5 1 6 45 48 6 iï 9
IOO % S 9 8 7 5-4 8 46 10 50 34 2
IO4, 16 10 2 20

;
57 48 9 51 6 35 7

I08 *7 10 6 2 1 59 1 5o 7 5+ 6 36 10
I 12 28 1 l 2 1 61 3 5i 6 56 6 38 3
116 29 11 3 22 ? 63 1 54 1 58 6 39 5
120 30 11 8 *3 65 6 56 2 60 6 4i
114 31 1 2 1 24 67 9 58 1 62 6 42 4
128 3* 12 5 24 10 70 60 65 43 S
I3i 33 1 2 10 a5 9 72 3 61 10 66 6 45 2
136 3+ 13 2 1 2Ö 4 74 4 63 8 68 6 46 4
140 35 '3 8 27 76 7 65 7 70 6 47 10

144 3Ó *4 28 78 9 67 6 7x 6 49 3

148 37 14 5 28 10 80 10 69 4 74
_f

5° 6
15-2 38 14 9 29 7 83 7i 2 77 51 10
156 39 17 2 30 4 85 4 73 1 79 53 4
160 40 if 7 31 87 6 75 81 54 8

164 41 16 3* 89 9 77 83 56 2
168 42 16 5 31, 92 78 9 85 57 5
172 43 16 7 33 94 1 80 7 87 58 9
176 44 17 1 3-4 2 96 3 82 6 89 60 2
180 4? »7 6 351 t. 98 6 84 5 9i 61 £
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TAFELS
V E R V O L G.

Een
Schip

lang.

Een Groote I Voor-
|

De
SchiP Mars-

[
Mars- Begijn-

wijd. zeil-Ree xeil-Ree Ree
lang. lang. lang.

60 1 5 18

64 16 xo

68 17! XI

71 18, XX

76 T 9 .M
80 xo 2-5

84' xi xó

88 XX 2.7

9* x8

9 6 x4 30

100 31

104 26 31

108 2-7 33

112 x8 35
116 29 36

120 30 37

114 3i 38

ix8 31 4o

131 33 4 1

136 34 1 41

140 35

144 36$
148 37 S 46
IJX 38 47
i S 6 39 48

160 40 5°

164 4i 5 1

168 4x 5 1-

17a 43 53

176
j

44 55
180 1 45 56

voet. duim v ott.duim

8, 16

4*7
3

I 18

5' 19
8 20
- XI

3|
xx|

5

vuet.duim.

1*
xo
XI

XX

X,'

*5]

Sove-
Blinde-

Ree
lang.

Kruis
zeil-Ree

lang.

voet.duim. voet.duim

*3

24
2-5

26

i"

28

30

30

J?

33

34
35
36

37
38

39

40

4 1

41

43

45
46

47
48

61 26;

6 a7'

3°
3i

3110

10 '33j

I

3S
10 36|

1 37)

x] 38j

4
; 4°

4 4 I

5 41

6! 43

7i 45

7 46

7 47
8,4"

8 50
10 51

-|.5*
1 53

£ 55
3' 56

8 tij 8

— J IXIO

3 1 3'
3'

5 13 10

8j 15—

H ^ 7

3 4
5 17 *

8j 1

— 10

3] 19
5- 20

8j 21

— XX'

— 16 5

3 11

f *3
8,X4

3' 2-5 9

51 2-6 7
81 X7 4— x8

28

xp

30

31

32.

3 ij

33

10

1

1

12

12

13

14

15
16

8ji 7
j

.

6; 17 10

4! 18! 6

i| 19! 3

- io
,

6, 20

5i 2.1

X 22

XX

23

24
25

Groote
Bram
zril- Ree
lang.^

voet, duim.

9!

IO "

I0
!11

11' 10

"I
6

i
3j

*

13; 9

14 4
«5 —
15 8

Voor-
Bram -

zeil-Ree

lang.

voet.duim.

\10
IO

I I

1 1

lï

12

15

4
7
2

• 8

2

3

9

4
10

5

x

1

7

5

3

1

9

7

4
2

25
26

27

27
28

2 9

30

30

31
'

32

i6\ V 14 ~
16 10 14 5

17 6 15
8 18 2

1

1

15

4 18 9 16

1 '9 4 16

9 20 '7,

6 20 8 17
i

3 21 3 18!

21 1 18'

8 22 6 \9
5 23 2 i?
; 23 9 2o|

9 24 4 20

7 25 21

25 8 "1
26 3 2 2]

8 27 *3|
1 17 6 ï?

28 2 4'

3

9

4
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Mafleu.

Stengens,

iiccn.

Het .XXVIII. HOOFD-DEEL
Handend

Van eeniger Scheepen Rondhout , en na wat Certers het
, hy Ver-

fcheide Souwmeefters , is aangeleid geweeft.

INde twee voorgaande Hoofd-deelen , meen ik zooveel alge-
meene Regulen

, aangaande 't Rondhout , ter neder gefield
te hebben, dat ymand, met een redelijk Oordeel begaavd,
daar uit hgtelijk fijn Schip zal bemaften konnen. Dit tegen-

woordige, of miflchien nog iemand aan defe Tafel mistrouwen-
de

, uit eigen Oogen fien wilde, zal een Party Certers van
t Kondhout, fodanig 't by verfcheide nauwkeurige Bouwmeefters
is gemaakt, en haare Scheepen toegepaft geworden, bevatten.

Certxr van het %mdhout eenes Schips lang 160
,
wyd 37 ,

hol ij Voeten
; ge-maakt in den

'
faarè 1661 ,

en gedeftineerd tiaar Ooft - Indien.

Lang, Dik, Breed.
r^^% f*+A*r\ /n-A*-»

DE groore Maft
Focke - Maft
Bezaans-Maft

Boegfpriet —
Groote Steng

—

Voor - Steng

Kruis- Steng

Groote Bramfteng

Voor- Bramfteng

Blinde Steng —

De groote Ree -

Focke-Ree —
Bezaans - Roede
Begijn -Ree —
Blinde Ree
Groot-Marszeil-Ree
Voor- Marszeil-Ree
Kruiszpil-Ree

—

Groote Bramzeil-Ree
Voor - Bramzeil - Ree
Boveblinde-Ree

ti '6

voei dui

2

'9 2

1

6k £ 2

62 1

f* IC
i

i° 2

*S> ó _i

i
l7
'-0

5

Ï6 1

n I

74 6 1

+5 3

*° 2 1

43 7
— 1

V
2 3

22

19

\26 $1

8—1

Het
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Lang, Dik, Breed.

Het groote Ezelshoofd —1

Focke Ezelshoofd — —
Bezaans-Ezelshoofd —
Op de groote Steng * —
Op de voor -Steng '

—

'

Op de Boegfpriet 1—1 —
Op de Campanje —
Op de Kruisfteng 1— —

'

Op de groote Bramfteng —
Op de voor-Bramfteng —

'

Op de Blinde Steng — ~~

De groote Zalingen — ~~

Focke-Zalingen '—
'

—

'

Bezaans-Zahngen — —
Op de groote Steng —

'

Op de voor-Steng 1— *

—

Op de Kruisfteng 1—
Op de groote Bramfteng
Op de voor-Bramfteng '

—

Op de Boegfpriet —
'

—
Op de Blinde Steng '—

'

De groote Mars op den Haard wijd

Focke-Mars op den Haart

Befaans-Mars 1—
<

—1

Blinde Mars — —
Groot Bramzeils-Mars —
Voor Bramzeils-Mars 1—1

voet. duim. d,

i

—

8
2'

8!—

io'-

lo
1

-

io-

fr

i r

10

%

s\ i\-
8| I-

v. i

3

—

2'

I

I

I

I

EzctsS

hoofden.
5

5

S

+

$

3

6

7
6

~\ 6

i Zalingens

Marffeiii

Een Schip lam 155, w'tjd fes-en-dertig , bol feVentien Voeten
5

gemaakt inden Jaare 1664, en gedetineerd

naar Oojl- Indien.

Lang, Dik, Breed.

voet. duim. v, d. v. d.

DE groote Maft
Focke-Maft

Befaans-Maft

Boegfpriet —1

De groote Steng

Voor-Steng —
Kruis-Steng —
Groote Bramfteng
Voor-Bramfteng

Blinde-Steng •
—

89

79—
62—
64 6

6z—
si
30;—

20:

9
—

—
!
6—

Mafteni

Stengen*''

B b De
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kee n. De groote Ree •—

•

Focke-Ree ;

—
•

—
Befaans Roede —

•

Blinde-Ree '

'

Begijn-Ree ~

Groot-Marszeil-Ree —
Voor- Marszeil-Ree —
Kruiszeil -Ree

—
Groot-Bramzeil-Ree —

'

Voor-Bramzeil-Ree —

'

Boveblinde-Ree
—

viagge- De Vlaggeftok boven —
nokken, viaggeitok agter

—
Vlaggertok op de Boegfpriec

Lang, Dik, Breed.
r«\^\ r*^-A-~i rsA>-\

voet. daim, y. tl. t. d.

,86-

Ezols-

Hoofdcn.
Het groote Ezelshoofd '

'

Focke-Ezelshoofd —
Befaans-Ezelshoofd — :

Boegfpriets- Ezelshoofd
—

' '

1

Op de groote Steng —
'

'

Op de voor- Steng 1 1

Op de Kruis-Steng
1

Op de Blinde-Steng —
1

Op de groote Bramfteng

Op de Voor- Bramfteng '

'

Op de Campanje

satibgea. De Zalingen aan de groote Maft , langs

dwers —
Aan dc Focke-Maft ,

langs —
dwers '

—

1

Aan de Befaans- Maft, langs

dwers 1—
Aan de Boegfpriet ,

langs

dwers —
Aan de groote Steng ,

langs •—

'

dwers —
Aan de Voor-Steng, langs

dwers -

—

Aan de Kruis-Steng, langs

dwers —
Aan de groote Bramfteng ,

langs

dwers —

'

Aan deVoor-Bramfteng, langs

dwers .

—

74

75

f4
4«

48

39
-7

*4
xo

17

3*

38

is

9
—
7-~

10

10

3

10

3

1

x

10

7

6—
4—

f

1- 4 3
—

*— .

al

I 1 9
1 1 5

t\ i! 8

J ï 6

- *H 9

4n 7

4r 7

91 1

tx

1

1

1

1

10

6

S

6

S

5

4

5

4
2

x

2

1

x

1

1

7
10

6l

6

4

4

4

1—1 3

— ,— x

10 Xi

8 — sJ— 3

'9

9
8

8

s

5

4
5

4

4
3

4
2

3

&

3

Aan
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Aan de Blinde-Steng langs

dwers — —
De groote Mars op den Haart wijt

Focke - Mars — -

—

Boegfpriets-Mars —1 —
Bezaans-Mars — —
Groote Stengens Mars — -

Voor-Stengs Mars T~"
~—"

*95
Lang, Dik, Breed-
*^\^\ /->^A^-\

voet. duim. v. d. v. d»

%

r
i -

Marflèu."

Certtr V(j« for- Rondhout eenes Scbips lang 160
,
wijd 36.,

bol 16 Voeten, 'Vertimmerd in den Jaare 1665,

en gedetineerd mar Oofl - Indien.

Lang, Dik, Breed.

E^E groote Maft — r*

/ De Focke-Maft —
Befaans-Maft — —

Boegfpriet '

—

Groote Steng —
Voor- Steng — —
Kruisfteng —1 —
Groote Bramlteng —
Voor-Bi€mfteng —

•

—
Blinde Steng — —
De groote Ree '

—1
1
—

Focke-Ree — —
Befaans-Roede — —
Begijn-Ree — 1—

>
—

Blinde-Ree —1 —
Groot - Marszeil-Ree

—

1

Voor-Marszeil-Ree

—

Kruiszeil-Ree — —
Groot-Bramzeil-Ree —
Voor - Bramzeil-Ree — —
Boveblinde-Ree — —

•

Vlaggcftok boven op de Steng
Op de Campanje
Op de Boegfpriet —

—

Het Ezelshoofd op de groote Maft
Op de Focke-Maft .

Op de Boegfpriet

Op de Befaans-Maft

voet. du

88

79
70
60

63

f3
jo

28

*3

20

84

74
74—
46
>"o

4f-
°|—
Z7

ir-
20

m. v. d. v, d,

2

Bb 2

4 9

4 6

x 1

2I 4

7,

+;•

6—

— 7-

1 8
1—

1 2

—

— 1 o'

—

6—
<S—

5
—
6—

Maften

en Stengen

Ree'it.

lo' 2<

ioj I

II I

3;N3 2

8

4
P
Op

ftockeu-

Ezelshoofj

den.
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Op de groot Steng

Op de Focke-Sreng —
Op de groote Bramfteng ;

Op de voor-Bramfteng —

—

Op de Kruisfteng ——- —
Op de Blinde Steng •

Mag™. De Salingen aan de groote Maft lang

dwers • -

Aan de Focke Maft langs

dwers • —
Aan de Boegfpriet langs

dwers —
Aan de Befaans Maft lang

dwers —
Aan de groote Steng langs

dwers —
Aan de Voor-Steng langs

dwers —
Aan de groote Bramfteng langs

dwers —
Aan de Voor-Bramfteng langs

dwers —
Aan de Kruisfteng langs 1

dwers
t

Aan de Blinde-Steng iangs

dwers —— —

Lang, Dik, Breed.
f^sj^-\

voer. duim. v f d» v. i,

6

5

9

7

9

9

4
(

2

2

—

10

i 1

10

MarOea. ]}e groote Mars op den Haart
Het gat in 't Vierkant •—

Focke-Mars •— -

—

het Gat
Befaans- Mars —

—

het Gat
Boegfpriets-Mars '

het Gat
Groote Stengens Mars —

het Gat
Voor-Stengens Mars

het Gat
Boot 1— — _
Chaloup ——

6- 8-
Jio'.
- 1 6-\ 810

—

6—
t

^
|~i i i'

6 é— 5—,

1
6
r\ H

^ 1 1

1

2, 1— ,

—

» 2— 1—
1 10

—

2
1 2—
I .

!

'l

"
2 2

I

2 .
.

—

4 8 10
3' i' 7

Certer
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Certer Van het Rondhout eenes Scbifs lang 154, wijd 38,
bol 1 7 Voeten en Duimen

,

Jaare 667 .

groore Maft —
_L/Focke-Maft «<

Boeg Pp riet — —
Befaans-Maft —

—

Groote Steng — —
Voor-Steng — •—

•

Kruisfteng — —
Gtoote Bramfteng —
Voor-Bramfteng —
Blinde-Steng —

'

—

De groote Ree —
Focke-Ree — —

;

Befaans-Roede

Blinde-Ree '— —
Bagjfn-Ree —1 —
Groot - Marszeil - Ree
Voor - Marszeil - Ree —
Kruiszeil -Ree —
Groote Bramzeil-Ree —
Voor-Marszeil-Ree —
Boveblinde-Ree
Vlaggeftok op de groote Steng

De groote Mars op den Haart
het Gat vierkant

Heeft 24 Klampen.

Focke-Mars — —

-

het Gat
Heeft 21 Klampen.
Befaans-Mars — .

het Gat —

.

Heeft 14 Klampen.
Boot — —,

'

. ,

Chaloup — '

gebouwd inden

Lang, Dik, Breed.

voet^ duim, v.

%

68—
62—
f4'-

d.

tr

30, 3— 9—
28—

I

8—
20-

1

86— 1

74— »

76— 1

+8—1
48- xj 1

40— 1—

IO-

7—
i'

2-4—:
20'

—

•

14 6

6—
6—
5—
6

f 9—U I

r 9\ 8

71 1

Boot en
Chaloup.

B.b
Certer

\
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Certer Van het Rondhout Van een Schip lang 150, w'tjd 40,
hol 15 Voeten; gemaakt ontrent den Jaare 166j ,

en gedejlineerd ten Oorloge.

Maften.

Rce'n.

DE groote Maft — —
*Focke-Maft — —
Bezaans-Maft —

Boegfpriet 1— — —1

De groote Steng —
-

—1

Voor - Steng —

'

Kruis - Steng — —
Groote Bramfteng — —
Voor- Bramfteng — 1—
Blinde Steng

De groote Ree '
' '

"~

Focke-R.ee —
'

'—
'

—

'

Bezaans - Roede — —
Blinde Ree — —
Begijn -Ree — —
Groot-Marszeil-Rec —
Voor- Marszeil-Ree — —
Kruiszeil-Ree — —
Groote Bramzeil-Ree — —
Voor - Bramzeil - Ree —
Boveblinde - Ree —1 —
Het Ezelshoofd op groote Maft —

Op de Focke-Maft — —
Op de Bezaans-Maft —
Op de Boegfpriet '

—

Op de groote Steng — —
Op de Voorfteng

1

Op de Kruisfteng
'

Op de groote Bramfteng 1

Op de voor Bramfteng — 1

Op de Blindefteng — —

'

Op de Campanje —
sulingcn. De Salingen aan de groote Maft langs

dvvers —

'

Aan de Focke-Maft langs

dwers —
Aan de Befaans-Maft langs g-fl

dwers ~ —

Eztls.

Hoofden.

Lang, Dik, Breed.
*-^a^

VSei. duim. v. d. v, d.

94-

7*

«7

33r
»4 6

21

90
81

59-

S*\

47-

a. v.

% 7

4
1 b

2 3

I 9
I 6
—" 1

9_ 7

9

I 9
I 8

I 3

I 2

9
2

1 1

6

6

5

~
7

1

4-

A~

i
10-

6

6 3—
Aan

I
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Lang, Dik, Breed.

Aan de Boegfpriet, langs

dwers ——

—

Aan de groote Steng, langs — —
dwers

,

— — —
Aan de Voorfteng, langs ' •

'

dwers — — —
Aan de Kruisftcng , langs -

dwers ;

—

—

Aan de groote Bramfteng> langs

dwers '— —
Aan de Voorbramfteng , langs "— —

dwers —
« — ~~

Aan de Blindefteng , langs — '

—

dwers — •

—

voet. duim, f« d. d.

7—

Certer Van bet <lty?idbout eenes Schips

bol 1 1 Voeten en <p Duimen
,

Jaare 1662.

TP\E groore Maft
JL#Focke-Maft

Belaaos- Maft

De Boegfpriet

Groote Steng

Voor-Steng —
Kruisfteng

Blinde-Steng

Groote Bramfteng

Yoor-Bramfteng

122.

Groote Ree — —
Focke-Ree — —
Befaans-Roede —

'

—

Blinde-Ree — —
Bagyn-Ree —

'

—

'

Groote Marszeil - Ree -

Voor -Marszeil -Ree —
Kruiszeil - Ree —

i

—
Groote Bramzeil-Ree

—

Voor-Bramzeil-Ree — •

Stoel op de groote Steng —
Stoel op de Voorfteng —
Vlaggeftok op de Campanje

Het Ezelshoofd op groote Maft

lang

vehouwd6 mden
'jd 2<y ,

Lang, Dik, Breed.

1

"
1 Maftert.:



2ÓO SCHEEPS

Op de Focke-Maft

Op de Bezaans-Maft

Op de Boegfpriet

Op de groote Steng

Op de Voorfteng

Op de Kruisfteng

Op de groote Bramfteng

Op de voor-Bramfteng

Op de Blindefteng
—

Marflèn. De groote Mars op den Haard wijd

het Gat vierkant -—

Heeft 20 Klampen.
De Focke-Mars —1

het Gat vierkant —
Heeft 16 Klampen.
Bezaans, en Boegfpriets Marflen

de Gaten vierkant —•.

Hebben 10 Klampen.

chïL'n"
1 B°0C befteed voor H° Guldens —

loa?
- Chaloup befteed voor ifo Guldens

Lang, Dik, Breed.

Voet. duim. v. d.

I

. d.

— 7

4 2

I

Certer Van het Rondhout ecnes Schips lang 85 ,
wijd 2:

hol 11 Voeten, gemaakt in H Jaar 166$,

Mailen. D'
kE groote Maft

Focke-Maft
Boegfpriet

Befaans-Maft

Lang, Dik, Breed-
<"s-A--^ rvA^-v /-s-A^i

voet. duim, v. d. v, d.

Rte'n.
Groote Ree — —
Focke-R.ee — —
Befaans-Roede — <

—

Blinde-Ree

—

<
—

Groot - Marszeil-Ree >.

—
Voor-Marszeil-Ree —
Groot-Bramzeil^Ree —
Boveblinde-Ree — —

•

stengem. De Groote Steng

—

Focket-Steng —

r

Groote Bramfteng —

-

Boveblinde Steng —
De Gyke aan de groote Ree
De Gyken aan de Marszeil-Ree
De Boot — —

64

55
38

1

1

1

2

45"

4<S

37
40
3°
26

1

9

7

7
6_

10
16

*_

18

33

12

—
3 :

11 9

31

2-C

ZO

~~\

1 l
Certer
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Certer Van het Rondhout Van een Schip lang 140 ,
wijd 34

Voeten 3 Duimen , en hol 1 4 Voeten 6 puimen
;

gemaakt in den Jaare 1668.

Lang, Dik, Breed.

DE groote Maft — —
Focke-Maft —

—

Boegfpriet •— — —
Befaans Maft • —
Groote Steng ~~~— ~
Voor-Steng -— ;— —
Kruisfteng — —
Boveblinde-Sreng —' —1

Groote Bramfteng
,

,

Voor-Bramlkng •

—

1 —

•

De groote Ree •

Focke-Ree •——
Bezaans-Roede '

Blinde- Ree
Begijn Ree —;—
Groot-Marszeil- Ree -

—

Voor-Marszeil- Ree '

Kruiszeil-Ree — —
Boveblinds-Res

Groote- Bramziil- Ree ——
Voor- Bramzeil- Ree — —

—

Vlaggeftok op de groote Steng

—

Vlaggeftok van agteren .

Dè Salingen aan de groote Maft, langs

dwers

Aan de Focke-Maft, langs —

—

dwers •

—

De groote Mars op den Haart
het Gat vierkant

heeft 20 Klampen.
Focke-Mars op den Haart ,

—
het Gat vierkant

heeft 18 Klampen.
Bezaans -Mars op den Haard

het Gat wijd

heeft 14, Klampen.
Boegfpriets Mars —- —

het Gat vierkant

heeft 14 Klampen.
Groote Stengens Mars

H—74—
f9—
6

ié

46

. 1

d. v. d.

7—
5—
3,—

7]-

lc
Si—

3

6—
74

67

+4
44

*

351

sa

I 1

II

10 6

9 9

1 7

ï 5

8

6

7

I 2 6

S 6

I I 3

5

6 z

2. 6

6 7
2 8

4 9
het

Mallen.
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Lang, Dik, Breed.

het Gat vierkant

heeft iz Klampen.
Voor-Stengens-Mars

het Gat vierkant

heeft ix Klampen.
De Boot
De Maft
De Chaloup —— —

voet. duim, v, d» ». d.

33
—

i

34
zó—

X i

4 5

i 10

3
'8

8
9

2. io 7

Cfrter V<iW het (Rondhout tot een afgetimmerde Haring-Huis
,

lang

78 ^ awyW 16 Voeten en 4 'Duimen, hol 8 /^o

tó« ra 8 Duimen m Jaar 1668.

Lang, Dik, Breed.

voet. duim* v, d I v. d,
^

6-DE groote Maft
Focke-Maft

Bezaans-Maft

Boegfpriet —
Groote Steng '— —
Voor-Steng —
Groote-Ree — —
Focke-Ree —
Blinde-Ree 11

Bezaans- Roede —
Groot - Marszeil • Ree
Voor - Marszeil - Ree

—

T
s

?5

H
30

*7

20

40

XI

33

,

%I

'17

1

10

9~
3f—l 7

6—
91

7|—
4 1

4

?

4

4—1
6—]

Ce>téT ><»2 fef Rondhout bchoorende tot een Fluit - Scheepje lang

78 } wijd 19 , hol 10 Voeten 8 Duimen.

Lang Dik, Breed.

duj

f~\Koote Maft — —
Vj Focke-Maft —- —

VCWl

,-6 I I z

50 6 I

Bezaans-Maft — 1—
'

1

+ 3

Boegfpriet
—— '

'

I

Grootefteng — — —
r- 8

Voorfteng — —
'

—
»8 6 7

Groote Bramfteng — — —

>

\s 6

Voor-Bramfteng — —;

—
13

Blindefteng — — '— —
1

1

~
Krüisfteng — — ~ -

17 6

Groote-Ree _ _ - _
38 10

Focke-Ree — ^
.
— —

1.9 6

Befaan-Roede — — "-"
3 9 jBegijn-Ree !— — —5

—-

«

1z
Blinde-
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Lang, Dik, Breed

Blinde-Ree —
Groot Marszeil-Ree

Voor Marszeil-Ree

Boveblinde-Ree

Groot - Bramzeil-Ree

voet. duim. v. d.

16

6

20 6

14 6

II

Certer Van het Rondhout gemaakt tot een Schip lartg 147
Voeten 6 Duimen , w'tjd 36, hol 15 Voeten.

Lang, Dik, Breed.

DE groote Maft —
Focke-Maft -*

Boegfpriet —
Befaans-Maft < <

Groote Sreng —

>

Voor-Steng — —
Kruisfteng ~— —
Giobre Bramfteng —

i

Voor- Bramfteng —
Bhnde-Steng — —
De Wronge 1

—

Gro'ote Ree —
De Schaal

Focke-Ree — -
Befaans-Roede ~—
Blinde-Ree ~
Bagyn-Ree —-•

Groot - Marszeil - Ree
Voor - Marszeil - Ree —
Groot - Bramzeil-Ree
Voor-Bramzeil-Ree —
Kruiszeil - Ree —
Bovcblinde- Ree —
Het groote Ezelshoofd

Focke Ezelshoofd —
Groote Mars op den Haard
Focke- Mars —
Bezaans - Mars —
Blinde Mars —1

Groote Stengens Mars

Voorftengens- Mars —

voet. duim,

87-
78| 6

60—
6\
61

S3-
30

84_
^ 9\—

73-
74-
fo 6

46j 6

49|~
45-
2.7

*3
2

z

4
2

1

6-
6

— Maften.

*\ 9

3

7
1

1

9
1

2
8-

2

iio

Rec't

3

2 7

14
1 2 6

7

ó

5

Ezels!

Hoofden.

Maria»;

Cc i Certer
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Certer Van het Rondhout, gemaakt tot een Schip lang 133 ,

wijd 29 Voeten 3 Duimen, en hol 13 Voeten.

Lang, Dik, Breed.

Toet, duim. v. ó. v. d.

T"\E groote Maft ;
,

—

,

%_} Focke-Maft — 83-_J
i

1

*

—J
73

1—

1

Z 1

Bezaans-Maft 1— — 6z ö I
1

1

y f
i

Boegfpriec — — — 56 I 10
1

—

Groote Steng .— — 56—

|

1 '4'

Voorfteng 47
j

I
1

Kruisfteng
1 2-7 zGroote Bramfteng * IA.

Voorbram fteng —

—

19
i

_
5

Blinde Steng — — — 16 6 ~

ijroote tvee —•
— — 66 I

Focke-Ree <

—

1 — 1

' \i6 I 3

Befaans-Roede — — —
BIinde-Ree

—
'
— *

;+8
1

1
Begijn-Ree — 1

139

Groot-Marszeil-Ree — 38

Voor-Marszeil-Ree -— — °^*" 33 6

Kruiszeil -Ree ~~~~ — a 7

Boveblinde-Ree — —1 —
,

a7

Groote Bramzeil-Ree —1 22

Voor-Bramzeil-Ree — 2C

Boot * —. — 3c 4

Chaloup ' — — 1— 16
3

r
Certer Van het Rondhout Van een Schip lang 152 Voeten

,

6 Duimen
,
w'^ 37 , hol 1 5 Voeten.

Maften. DE groote Maft

Focke - Maft

<Lang, Dik, Breed.
•V^- y^A^-, C*~A~—

voer. duim. v. d, v. d.

-] &

Bezaans

Boegfpriec

Maft

Stragens
De groote Steng

Voor- Steng —
Groote Bramfteng

Voor-Bramfteng

Kruisfteng

6—

1 4
__

1

Blinds
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Blinde- Steng .—

,

De groofe-Ree —
Foekc-Ree —
Bezaa n s - Roede —
Blinde - Ree —
Begijn-Ree —
Groot Marszeil-Ree

Voor Marszeil-Ree

Kruiszeil-Ree

Groot Bramzeil-Ree

Voorbramzeil-Ree
Boveblinde-Ree —
Het groote Ezelshoofd

Het Focke Ezelshoofd

De groote Mars —
Focke-Mars —
Befaans-Mars —
Blinde-Mars —
Groote Stengens-Mars
Voor Stengens-Mars

Lang, Dik, Breed

vost. duim.

20
d. v. 1.

04
7i

75
5"!

49

49

45
30I—
*7|—
x 3 6

30

3

3

8

7
6

1
9
7-
1

1 —
9)—

iol-

6—

Re»'«."

Ezels-

Hoofden.'

} Marflea<

6

Certer Van het ^ondhoud, gemaakt tot een Schip lang 127,
wijd 31 Voeten en 7 Duimen , Z>o/ 14 Voeten.

DE groote 'Maft

Focke-Muft
Befaans-Maft

Boeglpriet —
De groote Steng

Voor-Steng —
Kruis-Steng

—

Boveblinde-Steng -

Groote Bramfteng

Voor-Bramfteng •

De Groote-Ree
Focke-Ree —
Befaans-Roede —

Groote Marszeil-Ree

Voor-Marszeil-Ree

Blinde-Ree —<

Lang, Dik, Breed.
*~*A*~t r**A*~i

voet. duim. v. d. v. d.

C c 3

81 1

71 1

59 z 1

46 8 1

?i 10 1

45 4j*7
16 £
zz 7
19

63 1

5i 9 1

58

37 7

33

37

4--
31—,"

Maften;

Stengens.'

Ree'iu

Be-
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Ezelsj

hooiden.

Lang, Dik, Breed

33
-

—

H
ip—
17

4
3

•

2

li

1

1

Bagijn-Ree — 1

Boveblinde - Ree — , 1

Kruisziel-Ree •— 1—
Groote - Bramziel- Ree „

Voor -Bramzeil -Ree —
Het Ezelshoofd op de groote Maft

Op de Focke-Maft —
Op de Bezaans-Maft —
Op de Boegfpriet >

—

Op de groote Steng —
Op de Voorfteng 1

Op de Kruisfteng *

Op de Blindefteng —
De Zalingen aan de groofte Maft , langs

dwers

—

1 —
Aan de Focke - Maft , langs —

•

dwers — —
Aande de Bezaans - Maft, lang

dwers — —
Aan de Boegfpriet, langs

—

1

dwers — —
Aan de groote Stengen, langs —

dwers •

—

1 —
rond —

'

—

1

Aande Voorftenge, langs •

dwers • —
Aande groote Bramfteng, langs

dwers — '—.

rond

Aan de Voorbramfteng, langs —
dwers — —

De groote Stoel —

—

<

De Voorftenge Stoel — —

.

y°«. duim. v. d. 1.

6

2

I

1

I I

10

10

10

5

5

5

4

4
6

4
f

2

2

2

2

IJ

I 1

/TO

5

4

I 6 2 8

I 4 X 4
I I 8—

9 I 5

9 I 6

9 I 5

O

5
— 7

7 10
Au 1 KJ

6 —
\5

8S

4 6

4 6

3

I
1
1

|.3

t-

j

!

1

'

1

_
_ 6

5

Certer Van het Rondhout
, gemaakt tot een Schip lang 145

Voeten 9 Duimen
, wijd 35 Voeten 9 Duimen, hol 15

Voeten 6 Duimen, gebouwd in H Jaar 1686.

Lang, Dik, Breed.

J^E_ groote Maft
voet, dirira, v. d. v. d.

Focke-Maft

Befaans-Maft

87 3 2 6

76 7 2 1

63 4 1 7
Boeg-

1
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Boegfpriet i—

.

Hec Knie aan 't boven-Eynde —
aan 'c onder- Eynde

De groote Stengen —
De voor -Stengen —

•

Kruisftengen '—
'

1—•

Blinde Stengen — —
Groote Bramftengen —
Voor - Bramftengen — '—

;

Groote Stoel — :

—

-

Voor- Stengen Stoel — —
Groote Bramftengen Stoel —
Voor- Bramftengen Stoel —
De Groote -Ree — —
De Rak -Klamp — —
Focke-Ree — —1 —
De Rak -Klamp —
Befaans- Roede — —1

Blinde -Ree — "

Begijn -Ree
Groote Marszeil-Ree "

—
De Rak -Klamp — —
Voor Marszeil-Ree — —
De Rak -Klamp —

'

—
Kruiszeil Ree 1— ~~

Boveblinde-Ree —

'

Groote Bramzeil-Ree — —
Voorbramzeil-Ree •

Groote Lyzeil-Spieren 1 "

't binnen -Eynde —
'c buiten- Eynde ;

—

Voor Lyzeil-Spieren —1 —
't binnen-Eynde

'c buiten-Eynde —
De Salingen aan de groote Maft, langs

dwers — —
Aan de Focke-Maft , langs

dwers — —

'

Aan de Befaans Maft , langs —

'

dwers — '—

'

Aan de groote Steng, langs 1
—1

dwers — —
krom — —

Aan de Voor - Steng , langs
—

dwers ~ *

bogt —

"

Lang, Dik, Breed-

Voet. duim. v. J, v. d.

T
1

f7| 4

io\ 6

10

25! 7
2i 6

13 9
li) 4

7! 7

6:

80

6

1

7—
6— -

9— -

9

7~-

6

Z

7i—
49—
46 6

48

i

3

41

I 3

i*B

27

*5
21

3 3

9|
1

9-

4-

r

9—
4—
7—
3-

9—

3-« ?

7,

IC
6- 5_

I

Fl9_ _
6—

7
z

3

3
—

9

7

7

4M 5

4— 5

4
—

3

Het
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Lang, Dik, Breed.

Het Ezelshoofd op de groote Maft

Op de Focke-Maft

—

1

Op de Bezaans- Maft —
Op de Boegfpriet —

•

Op de groote -Steng 1
—

'

Op de Voor- Steng 1—

VOCt, duim. V. (t.

3 —
, 3 31

rJ

I

I

3

!

1

2.1

•I

1 I

-i 1

ÏO' I

ai 8j

i loi

i
6

Certer Van bet (Rondhout gemaakt tot een Schift lang 85 ,

bol ii, wijd 20 Voeten 6 Duimen
,
gebouwd

,

in 't Jaar 1656.

T"\F. groote - Maft

JL/ Focke-Maft •

Bezaans- Maft

Boegfpriet

Groore Ree
Focke Ree

—

Befaans Roede
Blinde-Ree 1—
Groote Steng

Voor-Steng —
Groote Marszeil-Ree

Voor-Marszeil Ree

Lang, i^ik, Breed.

VOCt. dvttDj Vt «' d.

53—
n— ij

*%
'-~

3<j.o—
4-5- 1

36 —
4.0—
2 8

(

-
31 —

aör20'

—

23

6—
6—-

Grtfr Van bet %ondboud gemaakt tot een Schip lang 175,

hol 18, wijd 38 ^örtra cn '3 Duimen
,
gebouwd

in 't Jaar 1641.

Lang, Dik, Breed.

DE groote Maft
Focke Maft , fonder fpoor

Bezaans- Maft
Boegfpriet — —
De Groote Stengc

—

Voorftenge —
Kruisftenge —
Boveblindeftenge -—
Groote Bramftengc

Voorbramftenge

Groote Ree —
Fockc-Ree —

!

voet. duim. v. d.

3

a

j

a; 9

V. d?

9+
gó

74

77

64— i
1

7;

54— ' r
I36 9-

I*?

27 7-

94— *!—
aQ_ ii 9

—
Blinde
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Lang, Dik, Breed.

voer, Huim.

71

48

41

^5

2,3

21

V. d.

1-~J>-—

*

d.

Blinde-Ree — ^— —
Befaans-Roede

,

Groote Marszeil-Ree —1

Voor- Marszeil-Ree — —
Begijn-Ree —1 — —
Boveblinde-Ree — —
Kruiszeil Ree — — •

—

Groote Bramzeil-Ree —
"
—1

Voor-Bramzeil-Ree — —
Vlaggeftok op de groote Steng —
Op de groote Bramfteng '—
Op de Blindeftenge — —
Op de Campanje —

•
—

Het Ezelshoofd op de groote Maft —
Op de Focke - Maft —— —

-

Op de Befaans-Maft — —
Op de Boegipriet 1

— •—
Op de Grootefteng — —
Op de Voorfteng — —'•

Op de Campanje •— 1
—

Aldus meen ik dan, al het geene, in 't voorige, aangaande
't Rondhout geleid , en in de Tafel opgefteld is , met genoeg-
doenende Voorbeelden beveiligd te hebben. Evenwel fal yder
ligtelijk uit defelve konnen fien, dat de Bouwmeefters defenaan-
gaande, ganfche gewiflè Regulen of niet hebben , of niet gebrui-
ken willen , en dat yder agt het befte te treffen

, dewijl van
't volmaakt niet veel vafte Reden te geven is.

1 2

10
— 1

f

i —

O

/£U

5 "1
1

5 2 L 3 1

8 % 2, 8

6 1 I 1 9

1 I 1 6

4 1 I 1 9
2 1 1 7

9 IO 1 3

Het XXIX. HOOFD-DEEL
h

.

J
*'v., !.<

'- V 1'*; 1 ' r"" e

H A N D E ï, D

Van H Schips Want, of Touwerk, in 't gemeen. Vande Ka-
beltouwen in 't byfonder. Van der Touwen dikte. Van
de Anhrs. J^eure , en <Proeïe op defehe. Vande Anker-

Jiok. En hoedanig door defehe het Anker ter Vafthouding

werd gebragt. En ook des Ankers gewikt.

S Chips Maften gereed, en met alle voorfigtigheid , in der- v<»»'£

felver Spooren, en Stantplaatfe gefteld, fal nu den Hoog- w^dn-
bootsman, met die te betouwen, en betakelen, fijn Volk gemeen,

konnen befig houden. En alhoewel, een Schip onder
D d '

£ Want
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'i Want te brengen noit van mijn werk is geweeft, en dat ook
geduurende mijn leven noit, of feer felden met Splishoorn , of
Marelpriem heb ommegegaan ,• nogtans nademaal de welvoe-

gentheid fchijnd te eyfehen dat aan Schips Maften , ook de daar

aan behoorende Touwen foude paften, en dat ook, al voor

eenige Jaaren , fommige mijner Vrienden , en goede bekenden,

van dat bedrijv , my eenige Memorien , defenaangaande , tot

haar eigen behulp gefchreven, hebben ter Hand gefield, en dat

ook Timmerlieden , en Takelaars , als moetende , om 't Schip

ter perfectie te brengen , al veeltijds met malkander omgaan , en
fomtijds aangaande haar werk ook reden voeren, door 't welke
den leergierigen, fig gelijk als van ter lijden, nog al veel nuts

kan toebrengen. Soo heb ik geagt geen ondienftig werk te ful-

len doen, indien 't geene inde voorfchreevcn Memorien gelefen,

of uic andere verftaan hehbe, hier quamen ter neder te ftellen,

met verwagtinge , dat het daar aan gebrekige, wel ligtelijk,

door een ervaren Bootsman, fal gebeterd konnen werden.

't Soude een gewenfte faak fijn, indien de Meefters der toe-

takelinge , fig ook der Teikenkunde magtig maakte, op dat al

Schips Maften , en de daar aan behoorlijk hangende Reen
, op

't alderwijdfte gekaid, en gedraaid, fig na de kleine Voetmaat
voor Oogen ftellen, en 's Wants Langte, wiskonftig, daar na af-

korten mogten, want als dan, niet veel Touws onnut, ofte met
aangeknoopte Eynden vaaren foude.

De Langten der Touwen gemeenlijk by de Vadem werd ge-

meeten, en gereekend-, welke Vadem in dit geval, dan ook in

in een kleine, gemiddelde, en groote onderfcheiden is.

d' Eerfte, gewoonlijk Buismans Vadem gefeid, begrijpt 5: de
tweede Koopvaarders Vadem genaamd, begrijpt y en een halv:

maar de derde of groote Vadem , die gemeenlijk alle Oorlogs,
en Ooft-ïndifche Scheepen werd toegepaft, bevat net 6 Rijn-
landfche Voeten.

De Tois, of Vadem die de Franfche , en profijtshalven ook
onfe Natie, in 't befteden van ha are Gragt, of Walwerken ge-

bruiken, begrijpt insgelijks 6 vande hier voor uitgedrukte Parij-

fche Voeten.

Alle Touwerk gemeenlijk met 't Gewigt werd verhandeld, en

gekogt, en is meerder, of minder in prijs, na dat de Hennip
op een hooger, of lager MarcT;, die dan ook feer op, en ne-

der kan loopen, is. Want alsmen voor de Rijgafche Hennip,
die wel de befte geagt werd, alhoewel d' Hollandfche, in fom-

mige gevallen, overmids geen , of wenig recken onderworpen is

,

d' eerfte niet veel behoeft te wijken , op d' eene Tijd, 70 Gul-

dens voor 't Schip - Pond moft betalen , heeftmen 't felve Ge-
wigt, en Hennip, op een ander tijd wel voor zj Guldens kon-

nen koopen.

Voor 't geflagen Want, 't fy dat het geteerd of of ongeteerd

is, moetmen gemeenlijk op yder Schip - Pond 9 a 10 Guldens

meerder, dan voor de Hennip betalen. En trekt yder 100 Pond
Touws gemeenlijk zo Pond Teers na fig. Alhoewel de Rijga-
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lche, wegens deflèlvs openheid, wat meerder Vogt- gierig, dan
de Hollandlche is.

Schips Touwerk kan gevoeglijk in drie deelen werden onder-
fcheiden. Namelijk in Kabeltouwen, ftaande, en Lopend-wanr.
Door het eerfte moet het Schip, foo in volle Zee, als op Ri-
vieren, 't fy by Storm, en Stilte voor Sanden , en Stranden
bewaard werden. Door het tweede werden de Maften en Sten-
gen, voor buigen, en breken behoed. En door het derde de Zei-
len ter bequamer Windvang ichrap gefield.

Yder wel uitgereed, en by der Zee varend Schip heeft ge- vande

meenhjk drie Kabeltouwen voor de hand, en in gebruik Als
Kabt

!

t0
,

u-

een daaglijks Plegt en Tuitouw.
&

.^X.
Het Plegt, en daaglijks Touw beftaat yder uit 4,, f of ö

Kabeltouwen, die yder 110, of 115- Vademen lang, en in de
Langte op malkander gefplitft of geknoopt fijn , om alzoo by
diepe Gronden , en hard Weer, wat meerder Bots te konnen
uitvieren, en daar door Anker, en Touw wat minder te doen
Jyden, en meerder te doen vafthouden. Want veel Bogrs de
Kluis uitgevierd fijnde,hangd het Touw, wegens deflèlvs Zwaar-
heid , fodanig met een Bogt op de Grond, of nederwaards,
dat de kragt van Wind , en Water r' clkens , voor en groot
gedeelte, gebrooken is, al eer de Kabel tot breekens, of het
Anker tot deurgaans toe, kan gevergd werden; alhoewel, de-
wijl overlaft wyken doet, en niet lelden nog wel een Touw,
of Anker breeken, of deurgaan kan: gelijk d' ondervinding nog ,
maar al te veel , komt te leeren

Het Tuitouw* dat aan 't Tuianker vafi , en maar een Ka-
beltouw lang is , werd zelden anders als in Rivieren , of daar
Z.nden -n Platen het Waicr nauw maaken , en te gelijk met
het daaglijks Touw, en Anker, gebruikt Want Scheepen maar
voor een Anker leggende, en by verandering van GetyofWind,
met de geheele uitgevierde Langte des Kabels omdraayende,
zoude zoo grooten Cirkel befchryven , dat noodlaakelijk , ter
plaatfen daar 't nauw is, op Zanden of Landen fwayen, en
fchaade lyden foude , en daarom werd ook aldus hier in voor-
zien.

't Schip, met de Vloed, uitter Zee, en in de Rivier komeh-
de , men laat het daaglijks- Anker toegaan , ter plaat fe daarmen
't fetten wil, vervolgens het Tuianker van den Boeg, en aande
Boot gehangen fijnde, men roeid , en drijvd het (elve foo verre
regt agter 't Schip uit, als nodig is, alwaar men 't finken kat,
als dan werd het daaglijks - Touw foo veel aangewonden, dat
ook het Tuitouw deun komt. En alfoo fal het Schip van vloe-
jen, voor 't Daaglijks, en van ebben, voor Tuitouw leggende,
geen grooter Kring, als met deflfelvs eigejïjjangre, befchryven,
en fal over fulks niet ligtelijk eenige San<ÜdC of Stranden ie na
komen konnen.

De Reden nu waarom het Tuitouw in Langte maar enkeld
is, en niet, gelijk de andere, meer Touwen op zig geknoopt
heeft , is , om dat de Kabels , door het veelvuldig omzwayen

D d 2 des
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des Schips , over eenen Boeg , 't geen men dan , door 't bymaken
van Bizaan, of Kruiszeil, wel, lbo veel mogelijk is, tragt voor
te komen , onklaar geworden lijnde , die korte Touw ligtelijk

de Kluis uitgeftooken , en wederom gereddet werden kan •, dat,

Wanneer 'c nog andere Touwen op fïg geknoopt hadde , niet

anders, als met veel moeitens doenlijk foude wefen.

van der Maar al eer vande Dikte der Touwen fchryven , 't geen

Dikte?"
alhier, mijn voorneemen is , fal ik tragten aan te vvyfen, hoedanig
defelve, na een vaften Regel op aller ley Dikte konnen geflagen

werden.

't Is ondervonden dat een Touw dat 3 Duimen Dikte in de
Rondte , of een Duim Dikte in 't Kruis heeft , 48 gemeene
Draden bevat, daarom redeneerd, volgens den Regel van Pro-

portie , aldus : zegd een Touw dat in de Rondte is 2, Duimen
dik, bevat 48 Draden, hoeveel Draden fal bevatten een Touw
dat op defelve wijze dik is, 4 Duimen? Hier roe zoekt alvoo-

rens den Diameeter van het Rond, volgens Acbimedes (tellmge,

en defelve gevonden hebbende, fttld die in 't quadraat , aldus:

fpreekt een Rond van 22 Duimen , geevd my een Diameeter

van 7 Duimen, hoedanig een Diameeter fal ik krygen van een

Rond van 4 Duimen? Antwoord 1^ Duim. Ziet fiec Werk:

Rond, Diam Rond.
11 — 7 — 4

, 4
28

(6 (2

ïi li « L
,| Facit.

ti [ /tl

Zegd nu wyders een Diameeter vaneen Duim: geevd my 48
Draden: hoeveel Draden fal my geven een Diameeter van it?

Duim? dat is: een Touw dat inde Rondte 4 Duimen dik is,

en fal komen 77 Draden. Ziet het Werk.-

77 Facit.

Diam. Draad, Diam.
1 —- 48 — M

11 196 14
11 1M~ 14
121 432

48 14

5408

En op defe wyfe is de volgende Tafel gecalculeerd , en uit-

gereekend; zulks dat als eenig Touw, in 't Kruis hebbende,

een weinig minder dan een Duim, en inde Rondte 3 Duimen

Dikte, inhoud 48 Draden.- zoo zullen alle andere Touwen in-

houden foo veel Garens als te Tafel aan wijlt, te weten, va»

't lelvc Garen, daar 't dunne Touw van geflagen is.

Dik
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Duimen

I 3

! 4

u
i

9
1 10

Dik-fn
ii

13

J 4

iö

17
i«

Uit defe Tafel ("meen ik) zal ook den Wantflager , wanneet

een dik Touw te maken heeft, zeer naby konnen fien, hoeveel

Draden, en wat dikte hy aan yder Streng fa l moeten geven; want

(by Voorbeeld:) een Touw dat uit drie Strengen beftaat , en

in de Rondte 18 Duimen dik fal welen , fal yder Streng on-

trent op y<j.o Draden , en byna op 11 Duimen dikte dienen

gefchooren te wcrde'n: en na dit Voorbeeld alle d' andere Dog
met het Touw wat vafter te drayen, (al 'c korter, en dunder,

maar wat loflèr geflagen fijnde, langer, en dicker vallen: waar

op ook kan werden agt genomen.

Scheepen die ten Oorlog, of na Ooft-Indien vaaren , en veel

Volks voeren , fullen al haar Rytuig byna even zwaar hebben.

Maar die ter Koopvaard fijn gefchikt, en, minagieswille , zwak

Gemand fijn, fullen, na dat een behoorlijk zwaar Plegt- Anker , en

Touw hebben, om in Tijd van Nood tot een lijvbeliouder te die-

nen, gemakshalven, het daaglijks Tuig wel een agtfte ligter dan

het Plegttuig, en het Tuituig een agtfte ligter dan het daaglijks

Tuig nemen.
,

Soo veel Voeten als 't Schip wijd is , foo veel halve Duimen

werden gemeenlijk aan het Plegr-Touw gegeven, tot defTelvs

dikte, inde Rondte. By Voorbeeld: een Schip wijd 36 Voe-

ten , 't Plegttouw fal dik wefen 18 Duimen: en al d' andere

op defe wyfe.

Indien nu iemand mogt begeerig wefen van te weren hoe

zwaar dat groffb modo defe Kabeltouwen , die , gelijk gezeid is ,

gemeenlijk tuflehen de 110, en J20 Vademen lang geflagen

werden , wegen zullen , die meete maar hoeveel Duimen hec

Touw inde Rondte dik is. en bezie dan in de Tafel hoeveel

Draden dat het Touw inheeft, welk getal der Draden met 4,

om dat yder Draad van die langte ontrent 4 Fond weegd ,

D d 3 &e-

Vande
Rvt ireden 4

ht id der

dikte vand<

Kabeltou-

wen , te-

gen de

wijd'eder

Scheepen.
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gemultipliceerd, fa] circum circa geven het Gewigt dat het Touw»
ongeteerd lijnde , zal zwaar fijn. By Voorbeeld .- een Touw
xo Duimen dik. hout volgens de Tafel in 194-5 Draden, en by
gevolg fal 't na mijne Calculatie 7771 Pond zwaar wegen. Ziet
liet werk :

4
Komt 7772 Ponden.

En op defe wyfe fullen alle Kabeltouwen ongeteerd fijnde

groffo modo zwaar wegen als de onderftaande Tafel uitwijft.

Vande
Ankers.

Touw

Dik Ponden
f 3\ 192.1

4 308

5 484
6 696
7 95-1

8 i2-44

9 1572-
10 194,0

11 fDuimenJ 2-3 9 1- L

dik 1 2796
13 3284
14 3bo8
1 5 43 7*-

16 4976
17 f616
18 6z$6
i9l 7016

l 4°j 17772-J

Ponden
zwaar.

AI eer nu tot de andere Touwen overga , agt ik niet on-
dienftig ook iets aangaande de Ankers , te fchryvcn , die aan
defe voorfchreve Touwen werden vaft geknoopt * -

Wat, en hoedanig een Anker is, meen ik yder een genoeg
bekend te wefen. Scheepen die op de Rivieren vaaren, fijn ten

minften altijd met een , die op de Zeeuwfche Stroomen zeilen

met twee, maar die de groote Zee'n beploegen , met drie, vier,

of meerder Ankers voorfien.

De Heer Hendrik Stevin heeft fijn nieuw , en ganfch vreemd
geïnventeerde Schip, ook Ankers van een feldfame Fabrique,
alleen met eene Hand, en houte Schagt, fonder Schagtring, of
Ankerftock willen toepaflèn , gelijk in fijn Boek , aangaande
de Wiskonftige Scheep-vaard, uit welke defe Figuur genomen
is, kan gefien werden, f, t, v, Bereikend het Kruis van 't An-
ker: met t, r, werd de houte Anker- Schagt uitgedrukt: door
t , y » de Kabel die door de Schagt heen gaat , en by t vaft is

,

tc

/
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te kennen gegeven: e, s, is een Boeyreep by welke hy *t An"
ker wil opgewonden hebben-, z, f, a, is een krom' Hout, door
welke 't Anker ter houding komen, en aan de Schagt met ver-

fèheide Houvaften geftijvd fal wefen : w, x, fijn de Banden wel-

ke de Veer van 't Anker, aan de Schagt, vaft fluiten.

Dog of nu al defen Omflag van beter fchik om mede te voe-

ren , en gemerkt de fterkheid , en by gevolg de pondereulê

fwaarte-, die alle defe dingen, om een groot Schip , in volle Zee,
voor Sanden , en Stranden te bewaren, fullen dienen aan te ne-

men , van minder koften , en Dommekragtery , dan onfè tegen-

woordig in gebruik lijnde Ankers, gelijk als fijn Ed: voorgeevd,

foude wefen, fullen fig der Zeevaart verftaande Menfchen ligte-

lijk konnen Oordeelen.

Alle Ankers , dewijl den Koopman fijn goed , en den Zee-

man zijn leven menigmaal daar door moet behouden , behoo-

ren van 't befte Zweedfche en Spaanfe Yzer , om dat het eer-

fte wel ftijv en ftark, en het tweede wel tay, maar zwak en

buigzaam , en daarom zeer wel by 't eerfte diend ingeweld ,

en t'famen gefmeed te wezen. En dienen de Armen ook aande

Schagt wel hegt geweld te fijn. Waarom ook de Heeren van

den Geregten der Stad Amfterdam, al over veele Jaaren by fee-

kere wille-Keuren , hebben geordonneerd dat de Ankers , al eer

defelve verkogt , of tot gebruick gebragt zoude werden , ge-

toetft, en daar toe aangeftelde Keurmeefteren befien , en goed

gevonden foude wefen. Ziet hier de Keure , in dato den 3 Au-
gufti 1591 geëmaneerd.

Keure <vande Heeren <van den Geregte der Stad

Amfierdam, aangaande^t beproeven der Ankers.

AL is 't zoo dat in den Jaare van 1^17 , ende ook meede v
f°'
K

1 t 1 1
opdcpro

in den Jaare 1709 , by myne Heeren van den Geregte ordre «evande

gefield is op 't ftorten van de Ankers , dewelke nogtans be-

vonden werd geheelijk vervallen te zijn , tot groote fchade,

en verlies van veel Schippers en Koopliedens Lip en Goed ZOO
JS 'T, dat myne Heeren vanden Getegte geordonneerd ende geflatueerd

hebben , gelyk zy Ordonneeren > en Statueeren by defen : datmen voor-

taan geen Ankers , 't zy groot ofte klein en zal maken , dan van goed

en tay Tzer , ende wanneer men dezelve Ankers zal begeren te leveren ,

dat dezelve voor en al eer die ter Wage zullen werden gebragt , over

einde op 't Kruis gezet , ende over 't Blok daar toe geordonneerd ,

eens gefluikt , ende laten vallen zullen werden , twee Voeten van den

Ring, omme alzoo te vernemen of dezelve Ankers behoorlijk geweld ,

ende van tay Yzer zijn of niet , ende 't zelve alzoo gedaan zijnde ,

zabnen dezelve Ankers ter Wage laaten wegen , zonder dat iemant

eenige Ankers zal mogen leveren ofte ontfangen, alzoo over 't Block

niet geflort zijnde: ende zullen ook die Smceden, nogte iemand an-

ders,
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ders, de Ankers gejiort fijnde, mogen aantajlen nog bejlri/ken, eer en
alvooren die gevifiteerd [uilen fijn, by een vande Keurmeefters vande
Maften, die daar toe Specialijken by defen gecommitteerd werden, al

Of de h'tene elk van drie Carolus Guldens, en fullen de Keurmeejlers

voor haar lieder moeiten hebben , ende ontfangen , van den genen die

't Anker ontfangen fal, van elke honderd Ponden een halve Stuiver,

waar voor fy gehouden fullen fijn goed Regifter van den Dag, ende
gewigte te houden, tu/fchen den Smit en den Koopman. Item, nadien

die voorfchreve Ankers alfoo over 't Blok geflort, goed bevonden, ende
ter wage gebragt , ende aldaar gewogen jullen fijn, fal een vande \oor-

fchreeye Keurmeefteren , den gene die defelve Ankers leveren fal , ge-
ven een Biljet , inhoudende dat defelve Ankers na behooren over 't Blok
gejiort zijn , en ook 't geval van 't gewigte van dien , om alfoo den
Schipper gelevert te werden. Verbiedende voorts mijne Heeren van den
geregte dat niemand hem vervordere eenige Ankers te leveren dan op

de trage defer Stede gewogen fijnde , op Poene van een Pond Vlaams

,

t' appliceren de voorfchreeve boeten een geregte derdepart tot behocv
vanden Heere , een derde part tot behoev defer Stede, ende een derde
deel tot profijt van den bekeurder. (gc.

Ingevolge van welke Keure tegenwoordig toe Amfterdam de
Ankers, door een opgeregte Paal, en Wind-as, met den Ring oin
boog, en op het Kruis (taande opgewonden , en als dan met
een Strop omvangen werden, welke daar na los gemaakt fijnde,
het Anker voor over, op een halv, in een zwaar Blok gezon-
kene, Canon vald: en indien het alfoo nedergeftorte Anker fig

dan nergens ontfet, fcheurd of berft, werd het goed, maar an-
ders quaad gekeurd.

Alhoewel de Meekers Smits juin- nier alle defelve langte aan
haare Ankers geven, die gelijken fwaarheid hebben, maar dat
d' een de Schagt , na redens fwaarheid, wel wat langer dan
d' ander maakt, foo fullen fy egter gemeenlijk daar voor vier
tiende Deelen van 't Schips wijdte nemen. By Voorbeeld: een
Schip wijd if Voeten, des Ankersfchagt fal lang fijn 6 Voeten-,
en een Schip wijd 50, de Schagt fal vz Voeten lang wefen, en
foo met al d' andere. Maar als de Scheepen heel groot, en, by
gevolg de Ankers zwaar moeten fijn, zo kanmen dikwils, we-
gens de kleinheid der Winkels daar d' Ankers gemaakt, en ge-
regeerd moeten werden , niet foo veel langte aande Schagt ge-

ven, als deffelvs zwaarheid wel vereifchen foude. Dog 't is ze-

ker dat om 't Anker uit de Grond te winden, een langer Schagt
meerder gemak dan een korter geevd , om dat aan een lange
Hefboom meerder geweld als aan een korte kan gedaan werden»
yder 8 Voeten die de Schagt lang is, geevd 7 Voeten voor de
langte van beide de Armen; te weten, met de Bogt omgemee-
teri fijnde , welke Bogt alleenlijk na 't Oog vande Meefter is.

Dog hoe verre defe Armen, om aldermeeit ter wederhouding
-te dienen, binnen de Winkelhaak moeten ftaan,werd aldus ge-
vonden.- men neemd met een Stok de langte vanden Arm, en
fteld die, van onderen aangemeeten, op de Schagt, en als dan

^ j
den
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den Arm zoo veel binnewaards gezet, dat tuflchen het op de
Schagt gereikende Pun£t, en de 'Pundt vande Arm gelijke Wijd-
te blijvd , en over fulks zal den Arm, met de Schagc een ge-

lijkzydiger driehoek uitmaaken , gelyk by de Figuur te fien is.

Want meerder binnewaards ftaande foude te weinig grond be-

vatten , en meerder uitwaards gefteld , foude alleen ter krabbel

,

en geenfints ter Gronds infnyding dienen.

De Handen van het Anker lullen te zamen met de Punft

die voor uitfteekt , ontrent de halve Arm lang wefen , en een

fefte-deel minder breed dan lang zijn. Hen Ring zal op yder

Voet die de Schagt lang is , op de buitekanten , % Duimen
Wijdte in 't Kruis, of den Diameeter hebben. En voor yder

3 Duimen Wijdte, (al hy een Durm dikte, in de Rondte, aan-

neemen.

Des Ankers flok werd boven by den Ring aan 't Anker ge-

paft. Maar beeld u geenfints in , Scheeps onkundige Leeler , dat

dit een ftuk van een Sparre , of iets diergelijk is, al gaat het

op de naam van een Stok deur; neen, 't is een groot Hout , aan vande

't welke dat , na dat de Ankers zwaar fijn, fomtijds 10 a ïz
Ankcr"oli -

Mannen genoeg te dragen hebben, want zy werd gemeenlijk foo

lang , als 't Anker met den Ring te famen is , genomen : des-

zelvs Dikte is, in 't midden een Duim , op yder Voet die zy
langs is, en aan d' Einden de helvt verminderd. De Breedte,

die altijd meerder dan de Dikte is , mitsgaders de Bogt werd

genomen na dat het Hout wil uitleeveren. Haar gebruik is

het Anker ter vafthouding te brengen , want fonder defe, hec

foude met beide de Handen plat op de Gtond vallende, gelijk

noodfakehjk volgen foude, onmogelijk met de eene Punft om
hoog, met de andere ter Gronds infnyding komen konnen.

Maar of fchoon Jan Alleman wel zeid: de Stok moet het

Anker doen vaftliouden, foo heb ik egter noit, felvs van die

gene welke fig ter Schipvaart lang geoefend hadden, iemand ge-

vonden die, met goede reden wift te verklaren, hoe fulks ge-

fchieden , en daarom dunkt my dat myne gedagten diesaangaan-

de eens nader door defe volgende Figuur moet open leggen.

't Is feker dat het Anker, fonder Stok, vande "Boeg gdfoten

fijnde, met beide de Armen te gelijk op de grond fal nederval-

len, om dat alle fwaare dingen, fonder belet, altijd tragten naar

het middelpunt defer aard en Water Bol, haare natuurlyke ruft-

plaats, neder te dalen, en ook om dat de eene fcharpe Ankers-

pundt, alfchoon ter eerfter plaatfe op de grond mogt neder ko-

men, evenwel niet magtig genoeg foude fijn de andere regt boven-

ftaande Arm, en Schagt in die ftant om hoog re houden} jaa

al was ook fchoon 't- Anker met een Stok voorfien, foo foude

evenwel , om voorgaande reden , "t felve met beide de Armen
te gelijk op de grond moeten neder ftorten, en overfulks noit ter

houding konnen komen, 't en fy de daar aan vaft fijnde Kabel

foo veel Bogts ten kluife wierd uitgevierd , dat met deflelvs Bogt

op de grond kon neder leggen, en alfoo 't Aker ter omwente-
linge quam te dwingen.

E e Want
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door
Want, by Voorbeeld- 't Anker a a dat met beide de Han-

dcrè'ive het den op des Gronds vlakte neder leid , en deffelfs Stok regt op-

v-lfthou"
^aanc^e beefc, fal door ds Kabel b b, die aan des Ankers ring,

düigge- en 't Schip c c vaft is, geenfints ter omkeering, en, by gevolg,
bragt ter Schips tegenhouding kon nen werden gebragt, dewijl dito Ka-

bel met de Ankersfchagt te famen in een regte Liny fijn, en dac

over fulks de Kabel op de Stok, en die wederom op de Grond
niet eenig geweld oefend , vermogen hebben kan , sllchooil ook het

Schip, door 'r. gety, of Wind, na verfcheide Oorden , ftuur of
Bakbords fijde heen gedreven wierde. Maar foo wy met den
eerften aan de Kabel b b foo veel langte geven dat iy met haar

bogt op de Grond by d kan neder finken, foo fal 't geweld, dac

het Schip met deflelvs gieren, en fwieren komt te maaken, eerft

van 't Schip langs de Bogt tot d, en van daar tot des Ankers-
ring overgaan, en, by gevolg, na mate dat dan des Touws
bogt, door 't fwieren van 't Schip, (want op andere wijfe het An-
ker niet ter vafthouding komen kan) meerder of minder aan d'een
ofd' ander fijde vande Stock fal gefpreid leggen, het Anker ook
meerder of minder gemaklijk en veerdig ter omme- wentelinge,

en vafthouding lal geraaken.

Dus fietmen dat, om op een lager wal, of tuflehen Sanden,
Banken of Klippen, 't Anker vaardig Grond vaft te maken, een

groote langte Bots voor de hand gehaald, en fpoedig de Kluis

uitgeftoken moet werden , al foude men naderhand , als 't de
nood eyfte, het Anker inde Grond vaft geweld fijnde, weder-

om wat Touws inkorren , want als dan foo ligt voor 't ipillen

of doorgaan des Ankers niet te vreefen is: maar hier in onkun-
dig, of onagtiaam fijnde is 't wel gebeurd dat een »sbhip op la-

ger wal verlooren ging, dat anders gefchapen ftond fijn Meefters

grooten dienft te fullen doen ; want als het Schip foo flerken

drift agter uit heeft dat de Kabel niet vaardiger kan uitgevierd

werden , maar , fonder met de Bogt Grond re raaken , geduurig

in een regte Liny blijft, foo kan ook het Anker onmogelijk ter

vafthouding geraaken. By dit Voorbeeld kan ook afgenomen
werden dat hoe de Stok aan 'c Anker langer is, hoe dat fy nut-

ter tft het gebruik, maar ook van meerder wanfehik ter berging

fal vvefen , en daarom fal hier dien regel ook gelden, alwaar min-
der genoeg is, is meerder onnut. Siet hier de Figuur.

Alhoewel ik langer aan het Anker vaft geweeft heb als ge-

dagc hadde , zo wil ik evenwel hier nog byvoegen op wat wy-
ze datmen groffo modo kan weten, hoe zwaar dat meelt alle wel-

geregelde Ankers wegen fullen , te weten aldus : de Langte van-

de Schagt met elv-üuimfe Voeten gemeeten fijnde , zoo Mul-
tipliceerd het getal der Voeten Cubyfcher wyie in malkande-

ren, en de uitkomft zal byna aanwylen 't getal der Ponden die

't zwaar zal wegen. By Voorbeeld: een Anker lang 17 Voe-
ten, hoe zwaar zal 'c zijn? Antwoord 4913 Pond. Ziet het

Werk

;

>
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119

' *7 'Ui f T^'; .-• -
,

289

4913 ƒ Ponden.

Een Anker lang f Voeten hoe zwaar zal't wefen ? Antwoord J^J^.
iz j Pond. Ziet het Werk: wigt .

125 ƒ Ponden.

En zoo met alle d' anderen.

Dog de Ankers werden, om voorgaande Reden fomtijds zo

ongeregeld gemaakt , dat ik twee Ankers; heb gelien , welkers

Schagten beide even lang waaren, en nogtans het eene 3000,

en 't ander 5000 Ponden op 't Kruis hadde ftaan.

EveaBt meen ik dat, darmen fonder eenigc wanfchik, alle

Scheepewj^ dele volgende Tafel fal Beankeren mogen •, zy is

genomen uit de Wijdte vande Scheepen binnen de Huid , be-

ginnende met 8, ende eindigende met 4.4 Voeten, en twee vijvde-

deelen van 't Schips Wijdte is voor de Langte vande Anker-

Schagt gereekend , 't getal welkers Voeten Kubifcher wyfe door

.malkander vermenigvuldigd , geevd de Langte en zwaarheid van

't Anker tot fodanig Schip behoorende.

Voeten

,

f 81

9
10

11

1 2

13
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Schip 4
* 4

1 I
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flang
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n
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< ^
6
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>
1 7J
216
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6\ 314
71 373
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592
E e 2 Voeten
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H A N D E L D

Van't

taande

Wint.

Fd« 'f fiaande Want , Vande Stags, en (Perdoens. Van-
de Hoofd - Touwen. Van 't lopende Want. Vande Dik-
te der Voornaamjle Touwen : Door een Tafel Voor oogen

gefield. Langte der Voornaame Touwen, ook door een Lijfi

open geleid. En dit alles met Voorbeelden gejlerkt.

MAar ik was door 't Anker byna van mijn Text ge-
raakt, zy verpligte my van Schips Touwen te fchry-

ven. 't Staande Wanc zal hier de voorrang hebben,
't Zijn Touwen door welke Maften en Srengen ge-

ftyvd, en aan allen zyden voor 't buigen, en breeken , zo veel

mogelijk is, bewaard werden. De Stags, of Stagen, die, inde
naafte Figuur, met de Letters aa werden aangewezen, zijn zwaa-
re Touwen, die de Maften en Stengen voor't agterover buygen
behoeden/ zy werden met de naamen van GrootcStag, Focke-

Stag

,



B O V W-K O N S T. 211
Stag, Bezaans - Stag , Grooteftenge, Fockeftenge, en Kruisften-
ge-Stag, van den anderen onderfcheiden. De Hoofd -Touwen,
die alhier met de Letteren b b geteikend zijn, dienen om het
voor , en ter zyden overbuygen , der Maften en Stengen , te be-
letten. Daar de Letteren c c by ftaan , werden Perdoens ge-
naamd : haar gebruik is alleen de Stengen in het voor de Wind
zeilen, tegen 't voor overzwalpen te ftutten. Alle deze Tou-
wen , om dat meeft regt opftaande zijn , en dat in vergely-
king van d' andere die over Schyven loopen , en geftadig veel
Vademen uitgevierd, of ingekort werden, geduurig byna in de
zelve ftand blyven. werden met de Naam van 't ftaande Want
gedoopt.

De groote Stag mag een agtfte-deel in de Rondte minder dik," Vande

dan 't zwaare Cabeltouw genomen werden. p«doeu«.
De Focke-Stag wederom een agtfte dunder dan deze: en de

Bezaans-Stag zal de helft van d' eerfte wezen.
De Grooteftenge- Stag werd met de Bczaansftag gelijk; maar

die van de Voorftenge een zefte minder dik genomen.
De Perdoens mogen drie vierde vande dikte der Stag aanne-

men , die aan dezelve Srenge vaart.

Een Schip lang 100 Voeten, werd gemeenlijk op de groote
Maft 6 Spant Hoofdtouwen toegevoegd, en yder 15- of 16 Voe-
ten die 't Schip langer is, geevd een fpant Hoofdtouwen meer-
der. Op de Focke-Maft een Spant minder dan op de groote,
en op de Bezaans -Maft zal de belvd der Spanten, vande eerft-

genoemde genoeg zijn.

*t Getal. der Spanten aan de groote Stenge zal met dat van
de Bezaans -Maft over-een-komen.

Aan de Focke-Stenge zal insgelijks een Spant minder , dan
aande groote, welvoegend wezen.

Yder 9 Voeten die 't Schip wijd is, geevd % Duimen Dikte Vmie

inde Rondte aan het groote Want. Dog'Scheepen die in koude Touwen.
Landen vaaren , en alwaar 't Want niet foo veel rekkens onder-
worpen is, agtmen op yder 10 Voeten Schips> wijdte, 1 Duimen
dikte genoeg te fijn.

Evenwel aan Scheepen die klein zijn, en op welke men de
Spanten verminderd , mag na Reden van Schips grootheid , de
Dikte eenigfints vermeerderd werden.

De Hoofci-Touwen aan de Fokke-Maft mogen, 10 Draden op
Streng minder, dan aan de groote Maft, hebben.

De Hoofd -Touw en der Srengens zijn het halve Gaaren, en
het halve getal der Spanten op welkers Maften de Stengens va-

ren. Dezelve Order werd ook gehouden met Kruis, en Bram-
ftengens- Want.

Talyreeps, fijn Touwen door welken het Want werd uitge-

fpannen, en ter houding fchrap gefteld. Derfelver Dikte is een

vierde- Deel van 't Gaaren der Hoofd-Touwen , tot welke fy

gebruikt werden.

Het loopende Want, gelijk hier voor gefcid is, fijn Touwen V"''

die over Schijven- veel Vademen uitgevierd en ingehaald werden. ŵ "de

E e 1 't Is
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't Is myn Oogsmerk niet, alle derfelver naamen, en gebruiken

die fy hebben te befchrijven , veel min den Scheepsonkundi^-a

defelve alhier door tcikening voor oogen te ftellen , want vreefe

dat ik in dat Kennipkloen verwarren, en den Lefèr weinig niït

doen foude : 'k fal 't genoeg agten alleen de voornaam Ite aan te

wijfen.

Braden werden aan de Eynden vande Ree'n vaft gemaakt, fy

dienen om die voor of agterwaards te drayen, en de daar aan
hangende Zeilen ter behoorlyker Windvang te brengen.

Toppenanten fijn insgelijks Touwen aan de Einde der Ree'n
geftropt , door welke fy Horifontaal of Waterpas werden gehou-
den. Scbooten werden aande onderfte Hoeken der Zeilen ge-

voegd, en defelve daar mede ter Windvang fchrap geftcld

Halfen werden op defelve plaats geknoopt , en hebben 't evgen
gebuik, dog dat over d' eene Boeg de Halfen doen, verngten
over d' andere Boeg de fchooten.

Door de Boeglijns werd de alre grooten Holligheden vande
Buiken der Zeilen, in het by' de Wind Zeilen, aan de voort-

gang fchadelijk, belet, en voorgekomen
Gytouwen fijn 't die de Zeilen in een doeken, om alfoo door

de Scheeplingen te beter aan de Reen, en inde Marfien wegge-
Ichikt te werden.

Door Kardeels
, Drayreeps, Marszeil, Kruiszeil, en andere

Vallen, werden de Ree'n, en Zeilen, Maft, en Stengewaards op-
gehaald, en neergeftreeken.

Hengften fijn Touwen met knoopen, onder aan de Ree'n ge-

fpannen, daar Matroos fijn Voeten opfet, op dat hy de Zeilen

des te gemaklijker mogt i'nneemen.

Racke, en Racktroflen fijn 'r, door welke de Ree'n tegen de
Maften aangehouden, en wederom, na Wind, en faaks gelegent-

heid afgevierd werden.

Jijns, Takels, Granaaten fijn over Schyven loopende Touwen»
daar mede Hoofdtouwen ftijv gehaald, Sloep, en Boot, mitsga-

ders Laft en Packen by binnen en buiten Boord gefet werden.
Met Porteurlijn, en Ankertaly werd het voor "de Kluis ge-

vvondene Anker voor de Kraan gehangen, of op den Boeg ge-

zet.

Stroppen, en Lengen fijn korte en dubbelde Touwen, wer-
den om vaten, en Packen geflagen, wanneer men die wil Scheep
Hijfien, van, of aan land brengen.

Nu ontrent de Dikheid van alle defe loopende Snoeren , hou-
den de Bootsluiden altemaal juift niet eene hand, want heb op
Scheepen, van eene Carter, geweeft, daar Touwen, het felve

werk döende, nogtans een Duim of alderhalv in dikte vcrfclül-

de, dog nood breekt wet, en men moet fig fomtijds voegen
na tijds gelegenheid, en van 't geen men by der hand heeft

fchicken: en werd in tijd als 't Touwerk dier is, ook minnagies-
halven wel wat ligter genomen.

Maar evenwel heb ik een Hoog-Bootsman gefprooken die meen-
de dat hy de dikheid van meeft al defe loopende Touwen, uit

de
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de dikte der Talireeps van 't groote Want kon vinden.

Wanr, na 's Mans raeining, waren des grooten Wants Taly-

reepen, ook de groote Boeglijns, en Schinkels vande groote

Braffen, de Befaans- Schoot, en Loopers der Takels die in 'c groo-

te Want gevoerd wierden.

Tweede derdeparten van 'c voorfchreve Gaaren waar en we- Vande

derom loopers vande groote Braffen , groote Toppenanten , en dii:te<l<;1
'

r> . n 1 j- 1 • j r> voorbaan
Gytouwen, item groote Buikgordings, Loopers inde By voeten, ftcTou-

Marszeilboeglijns, en Schinkels aan de Marszeilbraflen. wen -

Nu al het geene hier van des grooten Wants, Talyreepen ,

ontrent het betakelen der groote Maft, gefeid is, 't felve moft
ook vande Talyreepen des Focke - Wants , aangaande het toe-

tuigen vande Focke -Mart, verdaan werden.

Het Tuig van 't Voor - Marszeil was eenderley , met het
beneede Blinde-tuig , uitgenomen de Blinde Schooten.

Het groot-Bramzeiltuig was ook een met het Boveblindetuig,

en beide een vierde - deel van 't groot-Marszeiltuig.

De groote , en Fockehallen agte hy voor yder 9 Voeten die

zy lang vallen , een Duim dik aan de Knoop te moeten fijn.

Knoops halve Garen , of feve tiende-deelen vanderfelver Dikte aan
de Knoop, was wederom genoeg voor groote, en Focke- Schoten.

Drie vierde- deelen van 't Gaaren der Halfen , was bekwaam
voor de Marszeil - Schooten , dat is feer na feven-en-tagtig hon-
dertfte , of vyv fefte-deelen van derfelver Dikte.

De groote Drayreep , en Scenge - Windreep moften op yder
li Voeten die fy lang waren, een Duim dik wefen.

De Kardeels namen de halve Dikte vande Hoofdtouwen aan,
en 't Halve Gaaren van 't Kardeel , is wederom de Dikte vande
Drayreepen inde Stengens.

Het Gaaren van twee Hoofdtouwen der Maft , komt voor de
Dikte vande Stengeftag die op die Maft gevoerd werd.
Wat nu de Langte van al defe Touwen aangaat, daar fijn Ta-

kelmeefters die voorgeven al dit ftaande en loopende Want , naar
gewifle evenredenheid te konnen afkorten. Dog andere, (en die
ik agte fediger te fpreeken) bekenden fulks, aan groote Schee-
pen, en voornaamlijk ontrent het ftaande Want, wegens deflelvs

breede uitgefpreidheid, en het veel of weinig agter over hangen
der Maften, voor haar ondoenlijk te wefen, en dat ook nog oit

iemand hadden ontmoet, die, hoe leer hy fig der konft mogt
beroemen, fulks met de ftucken doen blijken, of werkftellig ge-
maakt hadde.

Evenwel meenden defe Takelaars met goede redenen te kon-
nen verfekeren , dat de groote ftag, de kraag daar-onder gereekend,
een tiende deel langer dan 't geheele Schip moft wefen. En de
Fockeftag moft ruim de halve langte vande groote aanneemen.
De groote, en Focke - Halfen , moften yder op fig felven foo

lang fijn als 't Schip was.

De groote, en Focke- Schoten waren dubbeld fo lang als de Halfen.
De langte vande Hoofd, Perdoens,en andere ftaande Tonwen

wierd gemeenlijk door een Lijntje genomen, en was dan, na

haar
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haar genoegen ,

nog nauwlijks net genoeg te krijgen.

De overige loopende Touwen , overmits dat van weinig ge-

vvigt waren, en by gevolg den Uitreeders der Scheepen niet diep

inde Beurs taffen, behoefde men foo nauw niet te nemen, of

een vaam of twee te lang waaren , dewijl d' overtollige Eynden
ook altijd te paffe quamen .- ook wierd niemand opgeknoopt, om
dat hy het te kort gefneden Touw een Eynde had aangeknoopt.

Dog of iemand, defen aangaande, nog meerder netheids mogt
begerig wefen , hy kan daar op "nafien de Tafel van de Ed: Heer
Nicolaus Witfen, in fijn Boek Fol ixr.

X A F E I - Vande Dikte en Langte der y>oornaame Scheeps-Tou-

v>en, genomen uit het 'Bockt'an cC Heer Nicolaus Witsfen.
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Volgd een ligte 'Regel, om de langt e -van alle de

Tomven tot ieder Maft en %ee behoorende , te Vmden.

Tot de groote Blinde Ree, neemd

HEt Takel, driemaal de Raas langte.

Toppenants , driemaal de Raas langte.

Knietouwen, de Raas langte tweemaal.

Braflen , tweemaal de langte van de Raa.

Buik, en Nokgordings, driemaal de langte der Raa.

Schenkels, een derdedeel der Raa.

• Tot de !BoegJpriets-Steng.

Putting -Touwen de langte der Maft van 't einde tot de Mars.

Bovenblinde-val , driemaal de Mails langte.

Reeps , driemaal de langte der Maft.

Knierouwen, tweemaal de langte der groote Blinde Ree
Braflen , tweemaal de langte der groote Blinde Ree.

Loopftag, tweemaal de langte der Boven-blinde Ree.

Tot de Focke - Maft.

"Wand-Touwen, twee derde van de Mafts langte.

Schenkels , een derde van de langte der Wand-Touwen.
Stag, vyv fesde deekn van de Mails langte.

Toppenants, driemaal de langte der Schenkels.

Knietouwen , driemaal de langte der Schenkels.

Bint-touwen, tweemaal de Mafts langte, van het Dek tot de Mars.

Dempgordings , tweemaal de langte van de groote Ree.

Schooien, twee en een halv maal de langte der groote Ree.

Kardeelen, viermaal de langte der Maft van het Dek tot de Mars.

MarszeyK-fchoocen , tweemaal de langte der groote Ree, tot de

Focke-Steng.

Tot de FockeSteii".

Want-Touwen , de Mafts lengte van de Mars toe het eynde.

Schenkels, een derde van de langte der Want-Touwen.
Toppenants, twee en een derde maal de langte der Focke-Ree.
Knietouwen, driemaal de langte der Focke-Ree.

Braflen, twee en een derde maal de langte der Focke-Ree.

Boehjns, twee en een halv maal de l.mgte der Focke-Ree.

Dempgordings, tweemaal de langte der Voormarszeyls-Ree.

Reep , de langte van de Steng.

Standers, een en een derde maal de langte van de Focke-Ree.

't Valletje, drie maal de Focke-Raas langte.

Stag een en een derde maal de langte der Maft.

Bakftag, een en een derde maal de langte der Focke-Ree.

Bint-Touwen, tweemaal de langte der Focke-Ree.

Ff 3 Tei
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Tot de Foor-Bramfteng.

Want-Touwèn, de Steng lengte van de Marszaling tot het eynde.

Stag, een en een lialv maal de langte der Focke-Ree.

Toppenants , driemaal de langte der Bramfteng.

Braffen , twee en een halv maal de langte der Focke-Rte.

Boelijns , twee en een halv maal de langte der Focke-Ree
't Valletje, twee en een halv maal de langte van de FocKj Ree.

Tot de groote Maft.

Want- Touwen , twee derde-deelen van de Mafts langte.

Schenkels, een derde deel van de Want-Touwen.
Stag, de langte der Maft.

Kardeelen, viermaal de langte der Maft, van het Dek to: aan
de Mars.

Toppenants, driemaal de langte der groote-Ree.
Braffen , twee en een halv maal de langte der groote-Ree.
Boelijns, de langte van de groote Ree.
Knietouwen, twee en een halv maal de langte vande groote Ree.
Dempgordings, tweemaal de langte der groote-Ree.
Smeet , eenmaal de langte van de groote Ree.
Standers , eenmaal de langte der groote Ree-
Vallen , driemaal de langte der Standers.

Schooten , twee en een halvmaal de langte der groote Ree.
Marszeils-Schooten, tweemaal de langte der groote Ree.

Tot de groote Stem.

AVant-Touwen , eenmaal de langte der Sreng.

Schenkels, een derde deel van de Want-touwen.
Stag, een en een derdemaal de Stengs langte-

Braffen, twee en een derdemaal de langte der Ree.
Toppenants, twee en een halv maal de langte der groote Ree.
Bint-touwen , tweemaal de langte der groote Ree.
Reep, eenmaal de langte van een Stenge Want-touw.
Standers, de langte van de groote Ree.
Valletje, driemaal de groote Raas langte.

Dempgordings , tweemaal de langte der Mars-Ree.
Brasfchenkels> een derde deel vande Mars - Ree.

Bakftaf, een en een halv maal de langte der groote Ree.

Tot de groote Bramfteng.

Want-touwen , de Bramftsngs langte , vande Kruiszaling tot

het einde.

Stag , een en een halv maal de langte der groote Ree.
Toppenants, driemaal de langte der Bramlleng.

Braffen, tweemaal de langte der groote Ree.
Boelijns, tweemaal de langte der groote Ree.
Reep , de langte der Maft.

Standers, twee en een halv maal de langte der groote Ree.
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Tot de Ëefaans-Maji.

Standers, viermaal de langte der Maft, vande Kraiszaling tot

het Dek.

Knietouwen , tweemaal de langte als vooren.

Schooien , eenmaal de langte der Ree.

Smeet, drie Vadems lang.

Wand-Touwen , eenmaal de langte der Maft , van het Verdek

tot de Kruiszaling.

Schenkels, een derde-deel van de Wand-Touwen.

Stag, eenmaal de langte der Maft.

Boelijns , eenmaal de langte van de Begijne Ree.

Tot de Kjruis-Steng.

Wand-Touwen , de langte der Steng van de Marszaling tot het.

eynde.

Schenkels , een derde-deel van het Want-touw.

Stag, een en een halv maal de langte der Maft.

Toppenants , driemaal de langte der Maft.

Braden, een en een derde maal de langte der Bezaans-Roe.

Boelijns, een en een halv maal de langte der Begync-Ree.

Kruisraas Braflen , twee en een halv maal de langte der Begyne-

Ree.

Schooien , twee en een halv maal de langte der Begyne-Ree.

Knietouwen, twee en een halv maal de langte der Begyne-Ree.

Val, een en een halv maal de langte der Bezaans-Roe.

Reep, eenmaal de Stengs langte, vande Kruiszaling tot het einde.

Ook heb ik hier nog willen byvoefxen hoedanig ScheeP^" van

verfcheide Certers , by ervarene Bootsluiden fijn toegetakeld ge-

weeft, op dat een yder,des noods fijnde, figdaar van dienen konde.

Van 't loopende Want.

Een Schip lang 147! ,
wijd 36 bol 15 ,

"Item^ fe»
van 1 1 Duim.

E groore Topreep lang

Vaam
io

J__) De Focke Topreep 1—
De groote Stenge Topreep 4'

De voor Stenge Topreep *

De Befaans Topreep —
Het groote Rak lang — — — en 7 Vaam.

Hec Focke-Rak — — ~ — n en 6 Vaam.

Het groot Marszeil-Rak — 6

Het voor Marszeil-Rak —
* l .

9'
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Het Groot-Marszeil Val
Het Voor-Marszeil Val

Het Bezaan Val —
Het Kruiszeil Val

Vaam.

+

3

Het Oog vande groot Stag lang — —
Het Oog vande Focke-Stag — — *

Het Oog vande Befaan-Stag — —
Het Oog vande groote Stengeftag '—

•
—

Het Oog vande Voorftenge-Stag — —
De groote Drayreep lang — — — i8
De Focke- Drayreep — —

—

%
-

De groote Stenge-Drayreep dubbeld —- —
. \j

De Voorftenge-Drayreep enkeld — — 8

Het groote Jijn lang — — — — 74
Het Focke-Jijn — — — — ,

Het groote Takel — — — -

Het Befaan-Takel —

—

Het Groot-Marszeil Takeltjc — —
Het Voor-Marszeil Takeltjc — — — j Q

De Stroppe vande groote Toppenants — — 4V
De Stroppe vande Focke Toppenants — 4.

De groote Marszeil Toppenants — — %
De Voor-Marszeil Toppenants — — i|

De Kruiszeil Toppenants — — — 1

De Boveblinde Toppenants — — 1

De groote Schinkels — — -1— 4
De Focke Schinkels —< — —

3
De Groot-Marszeil Schinkels — — %\

De Voor- Marszeil Schinkels — — %
De Kruiszeil Schinkels — — — i«

De Begijne Schinkels — — z
De Blinde Schinkels — — — i'

De groote Brafle lang — — — .34
De Focke Brafle — — — —

' 2.6

De groote Marszeil Brafle — — 34
De voor Marszeil Brafle — — — z6

De groote Gytouwen lang — — —
'

2.8

De Focke-Gytouwen -— — — 26

De groot- Marszeil Gytouwen — —
• — 3+

De voor-Marszeil Gytouwen — —
De Blinde Gytouwen —• — 14*

De groote om op de Bak te varen

De
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De groote Schooten lang — — —
3^

Focke-Schooten — — 1—
• 35-

groot-Marszeil-Schooten — — — x8
Voor-Marszeil-Schootea — -—" zS
Beföan -Schoot — — — — %%

De groote Toppenante —
* — —1

32,

Focke-Toppenante — — — 2.8

groot-Marszeil -Toppenante — —1 a6
Voor- Marszeil-Toppenante — — 44
Kruiszeil-Toppenante — —

' ia
Begijne-Toppenanre — — 17
Boveblinde-Toppenantcn -~ ' 11

De groote Boeling — — —- x &

Focke-Boeglijn —
"

—
'

ai

groot-Marszeil-Boeglijn — "XT %&
Voor-Marszeil-Boeglijn —

'

—
" 30

De groote Spruiten — ' — — 4 en ?

Focke-Spruiten — 3l

groot-Marszeil-Spruiten — — 3J en 2.

voor-Marszeil-Spruiten 1— •— — 3ï c" 4*

DeKruisftenge-Stag de eerfte — — 4
de tweede :— —

'

^

de derde — — — ï

Het Kruiszeil Val — —
De Kruiszeil-BraiTen — *4

Begijn-BralTen — — '
x4

Begijn-Toppenanten — — *8

Kruiszeil-Toppenanten —
.

— Ia

Kruiszeil-Boeglij ns —, — ,

—

Kruiszeil-Gytouwen — — — x*

Kruiszeil-Schooten ,— — 1 "

Bekayer vandc Befaanroe ,— —
•

12,

Spruitjes 2,

De Borg is om de Begijn-Ree .— — 3

De groote Bramzeil- Stag — —-

•

De groot-Bramzeil-Brafle — 3°

Het groot-Bramzeil-Val — ,— *8

De groot-Bramzeil-Gytouwen — —
• 3 4

De groot- Bramzeil-Toppenanten — —
De groot-Bramzeü-Boeglijns

De Voorbramzeil-Stag *4

De Voorbramzeil Brafle — *8

Het Voorbramzeil Val — *6

De Voorbramzeil-Gytouwen — 3°

Go De
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De Voorbramzeil Boeglijngs — i S

De Voorbramzeil-Toppenanten — —. 3

De Boveblinde-Scag — — — 9
De tweede — 2\

De derde — , ,— — 3

Het Blinde Val — „ — 18
De Blinde Gytouwen

,
—, —. ^o

Blinde BraiTe
, —, zo

Toppenanten 10
Blinde- Schooren — 241

Dc Tryflèn vande groote blinde , , .—1

22,

Braflen vande groote blinde — —
'

21

Ophaalder van 't groote Rak —- — 7
Ophaalder van 't Focke-Rak —. —1

<>

Groote Stenge Windreep — —
• S-h

Voor-Stenge Windreep — •—
' 5°

De Putting-Touwen van 't groote Wanc — 3§

Putting-Touwen van 't Focke-Want — 3
Putting-Touwen van 't Belaan-Wanc — *l

Putting-Touwen vande groote Steng — 3

Putting-Touwen vande Voor- Steng —

•

Het groote lading Takel .
— — 4a

Het Gernaat ; —.

—
. 30

De Topreep — — — 8

Als 't Schip een Penter-Balk voerd foo moet het Touw
wefen — — — 9

Maar anders — —,
—

•
+

Een Leggers-Lenge lang — — 5

Een Varkens-Lenge — \
— 4

Een Tonne-Lenge — — — 3

EenGefchut-Lenge — — —
• 5

Een Strop vande groote Stengeftag —
. 31

Een Portuurlijn — — — 10

Een Schip lang 146, wijd 3$ Voeten a "Duimen, hol 15

Voeten 6 Duimen, het loopende was

Vaam.

DE groote Stag dik 16 Duim, lang — 17

De Focke-Stag dik 14. Duim, lang — it-

De Bezaans-Stag dik 7 Duim, lang — 14

Dc groote Stengeftag dik 6\ duim , lang — *o

De Voorftenge-Stag dik sl duim , lang —

Het
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Hst Oog van de grootc Stag lang — —.5
Het Oog vande Focke-Stag — 4
Het Oog vande Bezaans-Scag — — 24

Het Oog vande groote Stenge - Stag 2\

Het Oog vande Voorftenge- Stag — — 2,

De Topreep aande groote Maft, lang — 8j

De Topreep aande Focke -Maft 7Ï

De Topreep aande Bezaans-Maft — 5
3e Topreep aande groote Steng —, , 4»

e Toprqep aande Voorfteng . 4

De Schinkel aande groote Ree, lang — 4
Schinkel aande Focke - Ree — — 3
Schinkel aande groot-Marszeil-Res .—, 2Ï

Schinkel aande voor-Marszeil - Ree — 2.

Schinkel aande Begyn-Ree — — *

Schinkel aande Kruiszeil- Ree — ii

Schinkel aande groote Blinde-Ree — ii

Schinkel aande Boveblinde- Ree ,— ïj

De groore Braden lang , 3+
Focke - Brafle . - ... ,

groot- Marszeil- Braden — 30
voor-Marszeil-BrafTen 26
Begijn-Braden — — ii

Kruiszeil - Braflen — — 27,

blinde Tryflèn en Braden . zt
Boveblinde -Bradên . —— 20

De groote Toppenanten , lang ,—. 3 i

Focke- Toppenanten — — a8
groot- Marszeil-Toppenanten 2.6

voor-Marszeil-Toppenanten — — 24
Kruiszeil-Toppenanten 12

Boveblinde-Toppenanten . 10

Dc groote Gytouwen , lang — — 18
Focke-Gytouwen —,

— •> 2,6

Groot-Marszeil-Gytouwen — — 34
Voor Marszeil-Gytouwen — 31
Kruiszeil -Gytouwen ,—- , 22

Boveblinde-Gytouwen 1 20

De groote Boelijn, lang .— — 16
Focke - Boelijn —, 21
Groot-Marszeil-Boeglijn —, 26
Voor-Marszeil-Boeglijn 30
Kruiszeil- Boeglijn — — 16

Ggi De
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Di* ornnff» Snruitfn la na - 4,en ?

Fockefpruiten —

—

—

—

M
Groot -Marszeilfpruiten 1 —

—

3Ï

2 en i

Dc Schinkels vande groote Pcrdoens — 17

Jl^C OCnini\Cii> V*11HJG VUUU.lt X ClUUtll» ~

~

De An kertaly . >

Het groot-Marszeil-Val 44
Het voor-Marszeil-Val — —

,

tiet Bezaan val —

.

4*

De groote Schooten lang 36
De Focke-Schooten lang

r*if*f hovfnrri* Rp7nnc _ (ïXTtniHU lantT —ll^-L UUVt.llJ.LC JJC^dUIld VJV IUUW JrflJfc* IO

1—Ipr tw^pHpi ItL LW tCU^ — — - - .— n
lltl Uil UL — . — ,r K
I-Ter vierdf* 12.

t~Ti°r viivn»e»X 1>-L V ij V UC i
i

" — 1

1

Het fefte 8

Dc groote Nokgordings — — *4
Groote Buikgordings —

—

a-4
Focke - Nokgordings —

—

Focke - Buikgordings i 21
Groot - Marszeil - Nokgordings —

>

11

Groot - Marszeil - Buikgordings — 11
(~Xmr\t- \4 t r<:7f*il.npmn(Tnrni ntrs —n 38

Voor-Marszeil-Nokgordings _ IO

Voor-Marszeils - Buikgordings — IO
- lil

Dc groote Drayreep lang — — 18

Focke -drayreep —

—

Groote Stenge - drayreep -~ 18

Voorftenge- drayreep — 9
Wf*r trroote Kardeel — — <5o

net X^OCtvC- IvdlUCCl
t

Het groote Rak lang — — ia en 7

Het Focke Rak ,—
Het groot- Marszeil Rak 7

Het voor-Marszeil Rak 6

Het Befaan - Rak »

Het groote Blinde Rak • ...

Het Boveblinde Rak 4
Het Kruiszeil- Rak —— 4-

Het
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Vaanr

Hec groot-Bramzeil Rak _ 3
Het Voorbramzeil Rak - i'

Het groote Jijn

Het Focke Jijn , , ,

.

Het groote Takel — ,|
Het Focke Takel 3 4
Het Bezaans - Takel , 1(j
Her groote Stenge- Takel —

. a4
Het Voorftenge -Takel

De groote Racke-Troflè lang , .

De Focke Racke - Trofle ,

De Racketros vande Befaan .

n
ai

De Stag vande groote Bramfteng lang —
De Stag vande Voorbramfteng
De Stag vande Kruisftenge, de eerfte f$ 4

>

de tweede
y

de derde .
, <j

De groot-Bramzeil Braflên
,

,

De Voorbramzeil-Braflen ^
Het groot Bramzeilval

32,
Het voor Bramzeilval <

, x^
De groot Bramzeil Boeglijns .

,

Voorbramzeil Boeglijns ____ _,<$

Grootbramzeils Toppenanten . I2>
Voorbramzeils Toppenanten

d Bekayer vande Befaanroede _
Spruiten

, _
Het Boveblindeval . .

De Boveblinde Schooten .

Groote Puttingtouwen

Focke Puttingtouwen j
Befaans Puttingtouwen

, _____ ^

Voet.
Het groote Want werd gekort boven de Ruft — 3_
Het Focke - Want werd gekort boven de Ruft 3
Het Befaans - Want werd gekort boven de Ruft — t\

Het groot Stenge -Want werd gekort boven 't Slotgat 1
Het Voorftenge -Want werd gekort boven 't Slotgat 1
Het Kruisftengen-Want werd gekort boven 't Slotgat \\
Het Blindeftenge- Want werd gekort boven de Mars 1

2,2,

18

10
io

2.

2,1

14

Het groote Jijn op Streng dik
Het voor Jijn ,

.

Het groote Takel —
Het voor-Takel _

Draaden.

. „ . 14
-1 11

18

, 16
G g 3 Het
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Het Befaan- Takel .—

_

Hec groote Stenge-Takel .

Het Voorftenge-Takel —
Hec Beiaanval — ,

De groote Braflen —

.

Focke Braflen — ,—

,

Groote Toppenanten ,

Focke- Toppenanten

Groot Marszeil Toppenanten

Voor -Marszeil Tóppenanten

De groot Marszeil Gytotiwen op Streng, dik

Voormarszeil Gytouwen .-, .

Grootmarszeil-Brafien —
Voormarszeil-Brallen .

Grootmarszeil Bofglijns —
Voormarszeil Boeglijns

Groote Gytomv«B —
Focke Gytouwerr^
Groote Blinde Gytouwen
Boveblinde Gytouwen —
Kruiszeil Gytouwen

De groote Marszeil Schootblocken fijn fwaar

Voormarszeil Schootblocken

Groote Takelbloks de dubbelde

de enkelde —
Focke Takelbloks de dubbelde —

de enkelde —
Het groote Jijnblok

Het Focke Jijnblok —
Het Befaan Jijnblok —
De groote Perdoensbloks

Focke Perdoenbloks —
Groote Racke Trosblocken .

Focke Racke Trosblocken —
Groote Gytouwblocks —
Groote Brasblocks —
Focke Gytouwbloks — —
Focke Brasbloks —
Trijsbloks — —
Kruiszeilfchoote Blocks —

Het groote Rak — i
—

Het Focke Rak _ '
.

—

Het groot Marszeil Rak —
Het Befaans-Rak — —
Het groote Blinde Rak —
Hec voor- Marszeil -Rak —

.

Het Kruiszeil -Rak —
Het Boveblinde Rak »— —

.
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Het Want Van een Schip lang 168 Voeten, dog my onbekend.

Vaam.

DE groore Maft boven 't Dek lang, tot de Zalingen toe 9
De groote Steng tot de Zalmgen toe — 8
De gtoote Bramftenge — — 4'

De Focke-Maft vandc Bak af tot de Zalingen toe — 8

Voorftenge —
1

—
. — , . fi

Voorbramftenge — ,
, J_ 4

Befaans-Maft van 't Dek af tot de Zalingen toe 8
Kruisftenge — — — $•

De groote Drayreep lang — — — 31Ï

Focke-Drayreep — — — 27c

groote Stenge-windreep — — —
. $Ó

Voorftenge-windreep — — — y<j

Het groote-Kardeel — — — 62,

Het Focke-Kardeel — — $
De Huithouwers vande Topreepen . 3^
De Garnaats ,

, , 3 ^

De groote Halfen — x g
Focke-halfen — — !g
Groote-Schooten —
Focke-Schooten
Groote Braflen —
Groot Marszeil-Braflên

,

Focke-Braflen —
Voor Marszeils - Braflen 1—

'

4i
42.

41

41

36

34

De groote Boeglijn . , jg
Focke Boeglijn — ,

2 ^
Groot Marszeil-Boeglijn — 2 g
Voor Marszeil- Boeglijn — —

3 ^

De groot Marszeil-Gytouwen
,

~
.a

Voor Marszeil - Gytouwen
3 <S

Groote Gytouwen —
Focke- Gytouwen ..

De Buikgordings van 't groot Zeil
L 2(j

Buikgordings vande Fock „ . 2(j
Dempgordings van 't groot Marszeil

,
. , ^

Dempgordings van 't voor Marszeil
,

.

Buikgordings van 't groot Marszeil
*

Nokgordings van 't groot Marszeil g
Nokgordings van 'c voor Marszeil —

^

3 1

33

De

\
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De groot Marszeil-drayreep —
1 17^

Voor Marszeil - drayreep —
. — 8

Groote Toppenante
. 30

Focke Toppenante —.
— 18

Groot Marszeil-fchooten — 2.6

Voor Marszeil-fchooten — —.14
Het groot Marszeilval , indien daar een Kous onder aan

't Blok is, lang ,— .— 6t
Het voor Marszeil Val — — 46
Het Kruiszeil Val , __. 30

De Begijn-Braflè , — 2,5

Kruiszeil-Braflê ,
ij

Kruiszeil Gytouwen — —;
2.8

Kruiszeil Boeglijns ,— 1'

Toppenante vande Begijn-Ree — 1

Belaan - fchoot met z enkelde Bloks .— ' ^7
Befaan Gytouwen — 14, iï> 10, en 8

De Spruiten van 't Zeil, de lange Spruit 4
de korte Spruit 3
de Fockc-Spruit —

De Tryffen , BrafiTen , en Toppenande driemaal de lang-

te vande Blinde Ree.

De Gytouwen vande groote blinde — 14
de Schinkels — — 4
de Schooten — 34
de Buikgordings — — n

De groote Stag lang — — — zi

Het Oog lang
,

,— 6
De Fockeftag _ — iz
Het Oog , — 4i
De Befaanftag . — 12

Het Oog — _ 3|
De groote Stengeftag — — —

.
zz

Het Oog — 3',

De Voorftengeftag — — .— ij

Het Oog — — — 3

De Boveblinde Braffen — — — zo

De Boveblinde Gytouwen — .. __ zz

Het Boveblinde Val — — —.zo
De Toppenante de langte van 't Stengetje driemaal.

De Schinkels van 't Knikftagje yder been lbo lang als

't Stengetje eenmaal.



BOVW-KONST.
Het groote Bramzeilval — •

—

De Braflèn — — —
De Gytouwen —

,

De Toppenanten — .

—

De Boeglijns _ ;

Het Stagje ~ — —
De Blocken 8 Vadem hoog gelegen.

Het voor Bramzeil-val * .

De Gytouwen , ,

De Toppenanten
De Boeglijnen —
Het Stagje ~ . _

Het Jijn vande groote Ree lang

De Stroppe van \ Jijn —

.

Het Betaan Val —_
De Anker Taly
De Bras-bloks fijn van 't Oog gebendeld

De Strop daar de Befaan in hangc —
Het Focke- Racketouw — —
De Byvoeg ,

Het groote Raktouw — —
De Byvoeg , .

Het grooc Marszeil Raktouw _
Het voor -Marszeil Raktouw , ,

Het Befaan Raktouw — —
Het Raktouw vande groote Blinde —
Het groot Bramzeil Raktouw —
Het Voorbramzeil Raktouw —

,

Het Kruiszeil Raktouw ,
;

Het Boveblinde Raktouw —
De Knikftag vande Kruisftenge lang

de eerfte — —
de tweede — —
de derde — —
de vierde — —
Het Oog ~ -

De groote Ree was lang
De Focke - Ree lang
De Groote Maft ftond vande Focke- Maft .

De Be(aan-Maft ftond vande groote Maft

De Stroppen vande Toppenanten aande groote Ree
De Stroppen vande Toppenanten aande Focke - Ree
De Groot Marszeils Toppenants Stroppen —
De Voor Marszeils Toppenants Stroppen

H h
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De Talys vande Befaan-Maft . 34

Talys vande groote Stenge —. 3 1

Talys vande Voorftenge —. — ^

De Racke-Troffen vande groote Ree — — ^
Racke-Troffen vande Focke-Ree — 24

Raktroflen vande Befaan - Roede — — 10

Lorretjes vande Befaan, yder lang — 7

Pc Schinkels vande groote Ree — ,
— 5

Vande Focke — — 3»

Vande groot Marszeil -Ree — .4

Vande voor Maszeil ReF — 3

Vande groot Bramzeil -Ree — «
Vande Begijn -Ree 1

Vande Kruiszeil - Ree — —.
*

Vande Voorbramzeil - Ree — 1

Vande Bovebhnde-Ree — — x

Vande groote Blinde-Ree — Ir

De Drayreep vande Bramftengen een en een halve Voet
Langer als de Stengens , Kruisftcngen , en boveblin-

de Stengen van desgelyken.

. ;, ,. Sleen.

Het groote Rak heeft . — 9

Het Focke-Rak — — '— 8

Het groot Marszeil-Rak — — 8

Het voor Marszeil ,—. — 7
Het groote Blinde-Rak —

, . 7

Het Befaan-Rak — — 7

Het groot Bramzeil-Rak — — 6

Het voor Bramzeil-Rak — 5

Het Kruiszeil-Rak — .
6

Het Boveblinde-Rak — — — — 5

De groote Stag met fijn Kraag lang — 26

dik 16 duim.

De Fockeftag lang — — — li

dik 13 duim. \

De Bloks op de groote Stag fijn gebendeld van malkan.-

der it Vaam, en op de Fockeftag f Voet wijd.

£ IV»#' 'tZ^. 1!!
- UV Si- -i'i ^ ^TJl ^K*'"^*^ '-Si

jtf.' j VoetJ

De Nockc vande groote Ree lang 3

Vande Focke-Ree —. —
, zi

Vande groot Marszeil -Ree — i\

Vande voor Marszeil -Ree — i|

Vande Blinde Ree — — *

Vande
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Voer»

Vande Kruiszeil -Rcc — — j
l
z

Vande groot Bramzeil-Ree — i<

Vande voor Bramzeil - Ree ~ 1

'

Vande Boveblinde- Ree — 1^

Het groote Want werd gekapt boven 't Dek — 3J
Het Focke-Want ,— .— ï|

Het Befaan-Want — .
, 3

Het groote Stenge-Want boven 't Slotgat 3

Het Voorftengen-Want boven 't Slotgat x c

;

Het Kruisftenge-Want boven 't Slotgat xi

Het groote Bramftenge-Want boven 't Slotgat
, xj

Het voorbramftenge-Want boven 't Slotgat *

Het boveblinde ftenge-Want boven 't Slotgat , |

Fïet Staande en Loopende Want lang c?8 elv - Duimfche

Voeten,

Vajrru

DE groote Maft was lang van 't Deck af tot de
Zalingen toe . g

De Focke- Maft vande Bak af , (>\

Befaans-Maft van 't halv Dek af (,
l

t
Boegfpriet buiten de Steven $\

De lengte vande groote Stag — — —
Kraag — — — — <j

Focke-Stag — — — — 8
Befaans-Stag — — — <j«

Groote Srengeftag — — — 13*

Voor-Stengeftag —. — ,—

,

Bloks gcbendeld op de langte der Stenge

Het Oog vande groote Stag — — '

3I
Het Oog van Focke-Stag fchaars _

^
Het Oog vande Bsfaans-Stag ftijff — a
Het Oog vande groote Stenge-Stag — 4
Het Oog vande Voorftenge- Stag . , — i;

De Toppenants-ftroppen aan de groote Ree, ruim 3
Vande Focke-Ree, ruim 2.5

Vande groot Marszeil-Ree, ruim [_ x

Vande voor Marszeil-Ree _— 1^

De gtoote Steng lang __ , 6\

De Voorfteng lang . 5|

De Topreep vande groote Maft , 5
De Topreep vande Focke-Maft _ _ 4j

H h x De
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De Mantels vande grootc Maft •

Mantels vande Focke-Maft

Loopers 4. maal foo lang als de Mantels.

De grootc Stag %\ Span Oog .

—

Focke-Stag 1 Span Oog ,—

,

Befaans Stag ij Span Oog .—

.

Groote Stenge-Stag 1 Span.

Voorftenge-Stag 1 Span.

Het groote Rak-Touw .

Het Focke Rak-Touw fchaars —
Het Befaan Rak-Touw ,

Het groot Marszeil Rak- Touw
Het voor Marszeil Rak-Touw fchaars

De groote Schooten __
Focke-Schooten - . _
Groot Marszeil Schooten.

Voor Marszeil - fchooten.

Voer.

9
81

Lagen.

7
6

5

Vadem.

6i
6

4*

1

31

*4

De groote BrafTen

Focke - BrafTen —
Groot Marszeil- BrafTen

Voor Marszeil - BrafTen

De Toppenanten van 't groot Zeil

Toppenanten vande Fok _

Grootc Gytouwen
Focke - Gytouwen —
Buikgordings van 't groot Zeil

Buikgordings vande Fock
Nokgordings van 't groot zeil

Nokgordings vand; Fock _

Dc Begyn- Toppenanten
Kruiszeil-Brafle _

Kruiszeil Boeglijns

Kruiszeil- Schooten

Kruiszeil Gytouwen
i

Maar dubbeld

Het Boveblinde Val .

De Gytouwen —
De Braffèn enkeld ,

Maar dubbeld — —

— 14
2-3

14
*3

26
%z
%6— iz

18

16
18— 16

14— 17

— 14
16— ai

14

,
12

18

Maar



B O V W-K O N S T. M5
Tot een Schip lang 132 ,

iv'jd 30, hol 13 Voeten 6 Dui-

men , kwam het Volgende Tomverk uit de Lijnbaan.

6 ^~>Abeltouwen , dik 15 Duimen, lang ioj Vadem.

V_j 1 Tuytouw, dik 14 Duimen, lang iïo Vadem.
1 Cabeltouw, dik — — 71 "|

1 Dito, dik — — — 61
1 Dito tot Reeps — 6 > Duim.
1 Paardelijn, dik — .— 4)
1 Dito, dik — — a|j

1 Groote Stag , dik 14 duim , lang met de Kra3g n Vadem. M„ 4
1 Fockeftag, dik 12 duim, lang 11 Vaam. strenge

1 Befaanftag, dik 6 duim, lang ij Vadem. Klbefljs-

1 Groote Stengeftag, dik 5 en een vierde duim, lang 18 Vadem.
1 Voor Stengeftag, dik 4 duim, lang 15- Vadem.

Duim.
1 Stuk groot ftaande Want, dik 7 Krap

1 Dito Focke-Want dik , 6 flag«i.

1 Dito Befaans- Want, dik 5

1 Stuk groot Stenge-Want, dik 4
i Dito voor Stenge-Want, dik 3

1 Stuk groote Drayreeps, dik - —, 8

1 Groote Stenge Windreep, dik dj."

1 Focke Drayreep , dik —, — 7
1 Voor- Stenge Windreep, dik ft
1 Groote Stenge Drayreep, dik 1— — 4^
1 Voorftenge Drayreep , dik — — 3*

1 Groot Kardeel, dik — — —
• 4j

i Focke Kardeel , dik — -— 4.

Vadem.

4 Groote Halfen, dik 7 duim, lang yder — 16

4 Focke Halfen, dik 6 duim, lang yder — lx

4 Groote Schooten, dik 4; duim, lang yder — 31

4 Focke Schooten, dik + duim, lang yder — X4

4 Groot Marszeil-Schooten, dik 5 duim lang yder — io

4 Voor Marszeil-fchooten , dik 4 duim, lang yder 18

4 Kruiszeil-fchooten, dik 3 duim, lang yder —
.

ix

x! 24
2 I

j
22

4 /Troffen I 2O t Draaden

4.fvan Ii8f°P

i) i<5|
StreD&

+ 1 I»} Hh 3 Nog
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ro

NogprH ï
Draaden

op
I 1

"F

| * l
Streng

l 4j

Wyders
nog

f 2 ƒ Lynen van 9 Draden.

4,0 Dito van 6 Draden.

I 40 Geforteerde Trenslynen.

I 40 Stuks andere Lijntjes.

' xoo Bos Marling-

t
J

30 Dito fijne om te Takelen.

zoo Bos Huifiing.

/ 100 Dito Lorring van 3 draden.

. joo Dito van x draden.

Item 12 Loodlynen van 12 draden.

10 Dito van 9 draden.

10 Vifch-Lijntjes.

40 Geforteerde Luslijntjes.

Ben Schip lang 148 ,
w'tjd 36 , hol 15 Voeten , was met

dit Touwerk Voorfien.

f Abels yder lang 105 a 110 Vadem, dik

1 Tuitouw lang 120 dik —
1 Cabeltouw .— —

1 Dito — — — —
1 Dito tot Boeyreepen en Bootstouw —

.

1 Paardelijn , ,

—
1 Groote Stag — — —
1 Dito Focke — —
1 Dito Befaans — 1

—

1 Groote Stenge dito —.
—

1 Voorftenge dito —
• — —

't Groote Want — —

—

't Focke-Want —
't Befaans-Want — —
't Groot Stenge-Want, en Perdoens —

.

't Voor Stenge-Want, en Perdoens —
De groote Drayreep —

Focke dito — — —
Groote Stenge Windreep —

-

Voorftenge dito — —
Groote Stenge Drayreep

Voor Stenge dito 1— —
Groote Schooten — —
Focke dito ——

Duimen.

16

14
8

6

*z

4
1+
11

6

S
4
7
6

41

4
3Ï

9
8

6

S
5

4
4
3

De
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Duimen.

De Groot Marszeil - Schooten — — ƒ
Voor diro 4
Groote Halfen } Te weten — — 7
Focke dito gaande Knoop. — 6

Een Fluit - Schip
,

lang 133, wijd 29 Voet 3 Duim, en

Fjol 13 Voeten , was aldus toegetakeld.

Duimen-

5 Abels lang 105- Vaadem, dik <— — 14
1 Tuitouw lang 120 Vadem, dik 13

1 Cabelcouw a — — — 8

1 Dito a — — — 6

1 Stuk tot Boeyreeps en Bootstouw ', — 6

t Paardelijn . : 4
De groote Stag , 1 13

Focke dito — — — 10

Befaans dito — — — — 5,
Groote Scenge dito ... ,— $
Voorftenge dito — — — 4

't Groote Want dik. — — 7
't Focke dito — — 1— —

' 6

't Befaans, en groote Stenge-Want , met de Perdoens ft

*c Voorftenge-Want , en Perdoens — 9$

De groote Schooten — — •

—

< 4;-

De Focke dito — — — 3t

De Halfen , en Marszeil-Schooten fijn aan 't een Eynde

minder , en aan 't ander Eynde meerder dik.

Tomverk tot een Hoeker lang 82
,
wijd 10, hol ir Voeten.

Duimen.

<T T?" Abelrouwen dik — —
" ]f

jSi. ï Tuitouw • .— 1
—

'

'
~~~~

1 Cabelcouw — '
*

1 Dito — — *

1 Ligt Paardelijntje — 1
f

1 Stuk tot Boeyreepen en Bootstouw —
- 4

1 Grooteftag .—.
•— —

't Groote want — -— -— 4»

Een Kluivfock-Tros van 4 S:reng — •— 3

Daar fijnder die derven verfeekeren dat alsmen Schips Ling-

•te, Wijdte, en Holte in malkander Multipliceerd ,
dat fulks

circum circa al "r Touwerk: als Cabeltouwen. Staand en Loopend-

Waid , mitsgaders 't geen men nog in Voorraad diend mede

te nemen, föude te kennen geven, Want aldus vind ik dat (
y

Cïlculeeren.i • * _
hen
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Ecn Schip, lang 136 ^

wijd 34, hol 15, de groote Uajl
Umg 88, de groote Steng 54, de Sramjleng 24,

de groote <%ee 77 Voeten.

OP de groote Maft fullen leggen 8 Spanten
Hoofd-Touwen , yder Spanc lang xi Va-
dem, komt met de Topreeps t8o Vadem ,

in *c rond 7 Duimen dik, en fullen wegen — ƒ 1764 Ponden.

Op de Focke-Maft 7 Spanten , t'famen lang
160 Vadem , en 10 Garens op Streng min-
der, komt — — __ ƒ 1296 Ponden.

De groote Stag een tiende -deel langer als

'tSchip, geevd xf en een halve Vaam, en — ƒ 1197 Ponden.

De Focke - Stag ruim halv foo lang als de
groote, en een agtfte-deel ligter, geevd — ƒ 490 Ponden.

'c Groote Stenge - Want , en Befaans-Want
lang 180 Vadem, fal wegen — ƒ <j+8 Ponden.

De groote Perdoens , dc groote Stengeftag,
met de Befaanftag t'famen lang 90 Vadem ,

komt — — — — ƒ 6+8 Ponden.

Het voor Stenge- Want, Perdoens, en voor-
Stcngeftag wegen — — ƒ 412. Ponden-

De Drayreepen met haar beyde twee en een
halv maal de Langte van 't Schip , de Stenge-
Windreepen, met haar beyde viermaal Schips
langte, en nademaal de Kardeels halv Gaaren is,

foo teldmen 9 Schips Langtens , geevd hier 200
Vadem, en — — — ƒ 1960 Ponden-

De groote , en Focke-halfen , yder zo lang als

't Schip is, geevd viermaal Schips Langte, de
Groote , en Focke - fchooten agtmaal Schips
Langte , en nog zo veel voor de 4 Marszeil-
fchooten , is zo maal dc Langte van't Schip , en ƒ 3 200 Ponden.

1960

4iï
"

648
Ö48

490

. .

i«97
1 296
1764

Komcvoor de liece Troffen / ndij Ponden.

Nu
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Nu tot Talyreeps in 't groote Want , de

Èefaan Schoot, groot Marszeil- Val , Loopers

inde Taakels , tot het groote Want, Blinde-

fchooten, Bezaan -Val, groot Boeglijns, Schin-

kels tot de groote Braflen, ontrent 30 maal de

Langte van 't Schip , of 7 Troffen , van iy

Draden op Streng , geevd groflb modo — ƒ 2000 Ponden.

Twee derde- deelen van dit Gaaren, is voor

de groote Gytouwen , Buikgordings , groote

Braflen , groot Marszeil- Boeglijns, de groote

Toppenanten, en Schinkels tot de groot Mars-

zeil - Braflen , t' zamen lang 20 maal Schips

Langte, of ontrent ƒ Troflen, 16 Draden op
Streng, wegen — —- — ƒ 900 Ponden-

Twee derde van dit bovenftaande Gaaren is

wederom goed tot de groot Marszeil- Braflen ,

groot Marszeil-Gytouwen , en deszelvs Toppe-
nanten, t' famen 10 maal zoolang als 't Schip,

of twee en een halve Tros 10 a n Draaden

op Streng , komt — — — ƒ 297 Ponden.

Voor de Talyreepen van 't Befaans , en Sten-

ge-Want, Bramftenge-Stag , Hoofdtouwen toe

de Blindeftenge, 5- maal de Langte van 't Schip,

en 10 Draaden op Streng, geevd *— ƒ 135" Ponden.

De Talyreepen in 't Focke-Want, Focke-

Boeglijns, Voormarszeil-Val, Schinkels , en Ta-

kels, lang ruim 17 Scheepen, of 4 Troflen,

van ja Draaden op Streng, is — ƒ *o?o Ponden.

Tot de Focke-Braflen , Gytouwen, Buikgor-

dings, Nokgordings, Schinkels, tot de Voor-

Marszeil-Braflln , Schinkels tot het Blindetuig,

Boveblinde Schooten , of Blinde-Toppenanten

,

item de Focke-Toppenanten , 16 Scheepen lang,

by na 4 Troflen , van 14 Draaden op Streng,

bedraagen — — — ƒ 600 Tonden.

Voormarszeil - Braflen , Gytouwen, Boegly-

nen, Toppenanten Talyreeps in 't Voorftenge-

Want, ook Gytouwen tot de Blinde, en 't an-

dere Blindetuig , t' famen xó maal foo lang als

't Schip , of Ó^Troflen , 9 Draaden op Streng

,komc — — — ƒ 600 Ponden,

I i Vöor

V
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Voor 't Bram, en Kruiszeil -Want als anders

nog 2 Troffen , van 7 Draaden op Streng, is ƒ 160 Ponden.
600
600

IOfO
I3 5

-

9 o

1000
Komt voor de ligte Troffen ƒ "5741 Ponden.

Wat nu wyders al 't andere Bramzeil, Kruis-

zeil, en Boveblindetuig aangaat, 't werd meeft
van Lynen genomen, voor welke t' famen met
de Marlijn, Huisfing , Schiemans Gaaren, en
Loodlijnen ik aangeteikend vinde . ƒ 3000 Ponden.

Komt voor al 't ftaande en loopende-Want ƒ 10357 Ponden.

De Kabeltouwen die tot dit Schip behooren
fullcn 17 Duimen dik wefen, en, na de voor-

gaande Tafel 5616 Ponden ftvaar wegen, defe

6 op malkander geknoopc, geven — ƒ 33696 Ponden.

Doet hier by het Tuytouw , dat heden foo

fwaar als 't dagelijks Touw is, om dat, als de
Voorlooper van 't eerfte, wat veel in 't Water
is geweeft , uitgehakt, en in 't Tuyanker gefto-

ken werd, nog — — — ƒ 5616 Ponden.

Nog voor 3 ligte Kabeltouwen, 1. Paardelij-

nen, en 4 Boeyreepen — — ƒ 4800 Ponden.

Komt voor 't Gewigt van al 't Kabel -werk ƒ 441 it Ponden.

Verder werd gemeenlijck nog in Voorraad mede gegeven,
2 Groote Schooten.

2 Dito Halfen.

2 Focke Schooten.

2 Dito Halfen

2 Groot Marszeil -Schooten.

7. Voor Marszeil- Schooten.

2 Drayreepen.

% Kardeelen, item ontrent nog een vierde van-

de Troffen, daar voor aangeteykend vinde — ƒ 7100 Ponden.

44112

Komt over fulks voor al 't geene men uit

de Lijnbaan nodig heeft — — ƒ 71*69
Als
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Alsmen nu Schips Langte, Wijdte, en Holte door den an- Hoeveel

deren Multipliceerd , zal komen 69360 lighamelyke Voeten , en Gewigf

ook zo veel Ponden Gewigts , voor het Touw, 't geen vande
Jch'^nojil

hier voor gefpecificeerde Wigt maar 1109 Ponden verfcliild , heeft,

en op zo een groote Party na genoeg is. Ook werd gemeen-
lijk 't Gewigt van 3 en een halve Cabeltouw voor 't Gewigt
van al 't fraande , en loopende Want genomen. En alhoew el

ik geen reden kan zien , waarom den voorfchreven Regel niet

tot alle grooter , en kleinder foort van Scheepen , die op dezelve

Wyze toegetakeld fijn, zoude doorgaan , dewijl zy uit Schips

Lighaam genomen is ; zo heb ik evenwel geen ondervinding

genoeg , om dit met meer Voorbeelden te konnen beveiligen :

ja heb ook de Menfchen dien ik meende my , defen aangaan-

de, eenig Ligt zoude hebben konnen geven , zo onkundig of
agterhoudende , en timide gevonden , dac fcheenen te vrefen een

geheel Heyligdom te zullen ondecken , indien iets hier van aan

den dag bragten , en, bygevolg , niets van haar te leeren was.

Dog heb ik het opligt over een nieuw Smalfchip, dat 58
Voeten lang, 16 wijd, en 6 hol was, gehad; en bevonden dat

wegens al het Staand, en loopend- Want , mitsgaders 2 Kabels
daaronder gereekend, niet meer dan 315 Guldens betaald wierd .•

't Welk , alsmen de voorgaande Regel zoude willen gebruiken ,

wel voor ruim 800 Guldens zoude nodig gehad hebben. Maar
hier op moetmen aanmerken, dat Scheepen die op binne-Stroo-

meri werden gebruikt, niet zo veel Mailen, ook verdeelde, en"

veel Wants na fig (kepende, Zeilen voeren, als wel de Scheepen

die de Zee'n bekielen en ook dat deefe hatfle wat meerder

van defè Hennip-ftoffe, als wel de eerlte, wegens de verre rey-

fen, die zy gemeenlijk afleggen moeten, in voorraad nodig heb-

ben. Maar de voornaamfte Reden van miswyfen defes Regels,

beftaat inde Cabeltouwen , want alzo die 't grootfte gewigt aan

brengen , en de by der Zee vaarende Scheepen.y wegens de die-

pe Gronden die zy Beankeren moeten, ten m'inften 6, of meer
Touwen nodig hebben , zoo zullen de binnen -'s Landsvaarende

Schepen , ten hoogften aan twee defer Touwen genoeg hebben.

'k Wil derhalven 't gezeide aan een yders Oordeel bevolen laten *

cn tot de Zeilen over gaan.

ïi i tiet
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Het XXXI. HOOF D-<D E EL
H A N D E L D

Vande Zeylen in *t gemeen , en ook Van 'f Zeildoek. Vande
Namen der Zeylen. Vande 'Breedte en Diepte desgrooten,

of ScboVer-^eils. (Breedte en Diepte Vande Fok. Vande
Begaan. Vande groote Blinde. Vande Mars, en (BoVe^ey-

len. HoeVeel Ellen Doeks de onder
,

mitsgaders de Marszei-
len , ontrent inhouden: Van Ligte

, of BoVe^/ilen , en hoe-

Veel Doeks die bevatten. En dit alles wederom met Ver-

fcheide Voorbeelden, of Certers Van Scheepen getoond.

vande 't f Oude van weinig nut zijn welgebouwde Scheepen te

Wm'" M hebben, indien dezelve alleen door Menfchen kragc

M—i over Zee , en ter begeerder Kuft moften gebragc
werden. Maar zoo veel vermogen als de voorzig-

tige Natuur aan d' eene zyde 'c Menfchdom heeft geweigerd,
heeft fy ook, aan d' ander fyde, 't felve met Verftand, en Moed
befchenkende, rijklijk willen vergoeden. Waarom de Menfchen
niet alleen de fterkfte Dieren konnen meefter werden , maar
felvs ook al de Elementen toe haar gebruik maaken. Want he-
den, door der zeilen behulp , weten fy de vloedige, een voort-
gedrevene Lugtftoffe fodanig te vangen, en beftieren, dat daar
door , niet alleen alderleyflag van Meulens omgedraaid , maar
ook groote, en anderfints by na onbeweegbaare Scheepen over
Zee gevoerd werden. Scheeps-zeilen eertijds met alderhande
Coleuren, als Geel, Rood, Blauw, en ook wel Zwart, om te

minder van de Vyanden gezien te werden , geverwd , of ook
met verfcheide Figuuren befchilderd wierden. By verfcheide
Volken zy op veelerhande Fatfoenen gefneeden , aan de Maft
gevoegd, en van verfcheide Stofte gemaakt werden: gelyk inde
voorgaande Figuuren te fien is. De Scheepen die de Francjoifen

tegens de Watermagt van Julius Cafar ten ftryde zonden, waa-
ren met Leedere Zeilen voorfien. Die van 't Eyland Borneo
gebruicken nog heden dezelve Stofte. De Chineefen weeten
Zeilen van gefpleete 'Rottingen te maaken , die zy vaft in een
breiden, en dubbeld op malkander voegen, zo dat Wind-digt
fijn. Die van Bantam bedienen fig van een Kruid als Gras ,

dat zy met eenige Blaaderen in een weeven.

In Genua en aan de Caap Tres-PunBas , hebben zy Vaartuigen
Canoos genaamd , die met een Zeil van Stroo , en Biefen ge-

maakt, vaaren.

ook na
'

c Onderwerp van dit Hoofd-dcel fullen wefen, wer-

'iZeiidodc. den gemeenlijk van Hollands , of Franfch Doek , gewoonlijk

Kane-
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Kanefas gefeid , t' famen genaid. Ligte Zeylen werden ook wel

van Klaverdoek gemaakt.

Het Hollandfche Kanefas dat wel 't belle geagt , en heden,

om dat het Franfche, wegens defen Oorlog hier niet komen
mag , feer dier is , werd ordinaar by de Rolle , die ontrent

49 a 50 elle lang, en een agtfte Ellc breed fijn, verhandeld.

Voor z6 Guldens heeftmen voor defen een dito Rol kon-

nen koopen, daar men nu ontrent 40 voor becaalen moet.

Van dit Doek werden meeft alle Zeilen tot onfe binnen en

Buitenlandfche Scheepen gemaakt , en moet den Schipper voor

yder elle 15, 16, 17, a 18 Stuivers tellen, na dat het Doek
dier is, des foo moet den Zeilmaaker de Lyken leveren , die

aan fommige zielen fwaar, en aan d' andere wederom ligt mo-
gen wefen , naar 't geweld dat fy te lyden hebben , daar in 't be-

fteeden van 't Zeil dan ook ftaat op werd gemaakt, 't Klaver-

doek , daar Zeilen die ligt dienen te fijn, van gemaakt werden,

vald ontrent een Elle breed , en werd gemeenlyk 4 , of vier

en een halve Stuiver d' Elle betaald.

Om dat groote Scheepen , na de grootheid haarer Lighamen

,

ter behoorlijker reisvordering ook veel Zeildoek nodig hebben,

en dat als de Zeilen heel groot waaren fy niet te rcgeeren fou-

de fijn, foo werden defelve in verfcheide Leeden gedeeld, en

met Naamen van den anderen onderfcheiden.

Alle Scheepen die by der Zee vaaren , voeren , aan de groo-
m^™3'

te Maft, een Schoverzeil; aande Fockemaft, een Fock, ook wel Sn heb.

Schoverzeil gefeid; aande Befaans-Maft, eenBefaanj aan de groo- b"-

te Steng, een groot Marszeil ; aande Voor-Steng een Voor-

Marszeil-, foo genaamd om dat defe zeilen voor 't grootfte ge-

deelte inde Marflen werden weg gefchikt; en aande Boegfpriet

een Grooteblinde , om dat die 't vooruitfien dapper belet, daar-

om defe Naam draagd. Sulks dat de vafte Zeilen die tot een ge-

meene Koopvaarder behooren, een fes-Tal uitmaaken.

Na dat Maften en Stengen lang fijn, de Zeilen diep; maar

na dat de Rec'n lang fijn, fy breed moeten wefen.

't Groote, anders gefeid Schoverzeil, werdby de Meefter Zeil-

maakers voor 't Rigtlhoer van al d' andere genomen

Soo menigmaal 30 Duimen als de groote Ree lang is, foo

menigen kleed Hollands doek, dat gemeenlijk ontrent 30 Duimen
breed vald, mag voor 't Zeils Breedte genomen werden-, want

het geen de Naden over malkander leggen, en 't geene fy, om
't Zeil rond te maken, ingenomen fijn, fal aan de Ree bequame

Nocken geven: en op defe wijfe bekomtmen ook de Nocken

aan al d' andere Ree'n.

Om de Diepte van dit Zeil te vinden , zo moet den Meefter Vmie

Zeilmaaker weten hoe lang dat de groote Maft is, en hoe diepSr«dt«n

defelve in 't Schip ftaat, te weten tot de bovenfte Regeling toe: t££*e

'

defe Holte van 't Schip, mitsgaders tweemaal de Langte fan

den Top, om datmen de Ree, wegens de Spreytouwen niet wel"""'"

hooger als een Tops lengte beneden de Zalingen fetten kan , de

Maft afgetrocken, komt voor 't Zeils Diepte, t' famen het Bonet

I i 3 daar
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daar by gereekend. By Voorbeeld t

De groote Maft lang 83 Voeten."!
'tRuim diep I2> , [

TufTchen d' Overloopen diep 7, 1

Voor fcheen — — 4, U 'c ramen 41 Voeten 6 Duimen.
De Gilling diep — —

1

Den Top lang — 8—3
j

Nogmaals den Top — 8 jj
Defe getrocken vande Maft, reft 41 Voeten 6 Duimen, ofte

17 en een halv elle voor de Diepte van 'tZeil. Siet op 't werk.
Dog men moet weten dat het altijd beter is dat de Zeilen

een weinig te klein als te groot fijn, want fy dan te meer kon-
nen fchrap gefet werden, daarmen anders verlegen ftaat.- en ook
fijn fy het recken onderworpen

, daar ook agt op diend gege-

83 41—6
41— 11

41—6 47
4i

4f7

Br«dte Defelve order houtmen ook ontrent de Diepte Vande Fockj

«!d« Fok.
tamelijk de Maft afgetrocken foo diep als fy in 't Schip ftaat,

als van 't Spoor tot den Overloop, de Wijdte tuffchen de Deks>
en Bak, met een de Hoogte die daar bove komt; item tweemaal
de Langte vanden Top , 't geen dat overfchiet fal des Focks
Diepte uefen. Maar deffelvs Breedte fal, op yder 10 Kleeden
die 't Grootzeil in heeft, ruim een Kleed minder fijn.

Vande En de Befaan fal wederom in haar Breedte ruim een tiende
Befaan.

jee j m jn(jer Kleeden , dan de Fock in hebben. Derfelver Diepte
is na haare Breedte: want beginnende met het eerfte Kleed van
vooren , dat fcherp wefen mag, en voortgaande met het tweede,
de Kleeden aan de Roeden met een Hoek van 47 Graden door-
fnydende, foo fal het voorgaande Kleed t' elkens de Diepte van
't volgende Kleed te kennen geven; dog men moet agt geven
dat, voor 't uithalen vande Schoot, als ook wegens 't Hoo^e
agter Schip, wel i a 3 ellens van onderen op mag gefneden

W erden

vande De groote Blinden mag twee derde Deelen vande Kleeden

IiwTden.
^er Schoverzeils voor haare Breedte, en ook twee derde Deelen
des Grootzeils Diepte aanneemen, meerder of minder na dat de
Scheepen voor hoog fijn.

vande De Marszeilen fijn Diep foo lang als de Stengens met Top
Marsen bo. en a ] fjj n aan weike fy yaaren moeten; te weten, tot de groote
ten Zeilen. „ 1

/-• j u n J j j1 oppen toe gemeten lijnde. Haare breedte onder is op yder 15"

Kleeden, die de onder Zeilen Breed fijn, een Kleed finalder , en

boven twee vyvde Deelen vande onder zeilen breed, of gelijk

als de ' voorgaande Tafel vande Ree'n aanwij ft. Onder werden
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fy regt, maar boven aan de Nocken ontrenc een halv EUej
meerder of minder neergefneden.

Ook werden de Geeren diemen na onderen toe, op de fydert

moet aanvoegen, niet regt door, en uit malkander gekloovd,

maar op 10 Ellens Diepte een Elle ronder, om te meerder Lig-

haams inde Zeilen te krijgen, als regt gefchaard En cm delcl-

vc Reden werden ook alle Naden, na haar Eynden toe, wat

meerder als in 't midden over malkander geleid, en ook ruim

inde Lijken genaid, op dac het Doek te minder fou te lyden

hebben. Delelve Order werd ook met de boven Zeilen gehou-

den.

Sommige meenen dat alsmen Schips Wijdte quadraats in mal-

kander Multipliceerd , en 't Produ£t een Nul toevoegd , en

dat door 6 Divideerd , dat de uitkomft 't Getal der Ellens

Hollands, maar door 5 Gedivideerd , dat van 't Frantche Doek,

om dat maar ruim drie vierde Elle breed is, foude uitdrucken,

die een Schip tot defe 6 genoemde Zeilen foude nodig hebben.

Want fy reekenen aldus:

Een Schip lang 131, wijd 30, hol 13 en een halve Voet, Hocirai

de Zeilen fullen breed, en diep fijn met haar Bonets, en Ellens fe.*^

Doek inhouden als volgt, ouder Zei-

Het groot Zeil breed 2 i Kleeden diep met het

Bonet 16 en een halv Elle fal inhouden 363

De Fock breed 19 Kleeden, diep 14 Elle — 166

De Befaan breed 18 Kleeden, in 't midden

diep 9 Ellen — — — iói I

Het groote Marszeil in 'tmidde breed 13 Klee- j» Ellen.

den, diep 10 Ellen — — z6o 1

Het voor Marszeil in 't midden breed 11 Klee- l

den, diep 17 en een halv Ellen — 193 I

De groote Blinde breed 16 Kleeden diep 10 I

Ellen, komt -— — —- 160

1

t' Samen — ƒ 1404 Ellens.

Zoo men nu Schips Wijdte in malkander Multipliceerd, zo

zal komen 1500 Ellens. Ziet het Werk:

len mij^a»

dersde

Marszirilift

inhuuden.

3°
3

t '

'

•> * -)

o ijoo Hollands (, 1 800 Frans— ntt ' Doek. tsst > DoeL
9000

Dog nademaal defen Regel hier te weinig Doek geevd, zoo
moet men weten, om dat de Zeilen altijd werden ingenayd-, zy

daarom ook altijd meerder Doek inhouden , als naderhand wel

kan gemeeten 'werden.

Scheepen die na warme Landen vaaren , en bygevolg veel Vande

Stilte onderworpen zijn, beneevens defe genoemde, nog 4 an- J*^^
dere , als ï Bramzeilen, een Kruiszeil, en Boveblinde gebrui-

ken. Defe fullen gefamentlijk circum circa nog zoo veel Doefcs,

als
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als 't groot Zeil, inhouden-, want zy zeggen de Boveblinde tot
dit voorfchreeve Schip in 't midden breed te vvefen 9 en een halv
Kleed, diep 19 Ellen, komt — — 180I

gn ho -
' c Groote Bramzeil breed 7 en een halv Kleed,

»eeiEiieu diep 8 Ellen , komt — — — <jo
poeksijr

>t Voor- Bramzeil breed 6 en een halv Kleed,
inhouden.

(
'

diep 7 Ellen , komt — — — — ^
't Kruiszeil breed 8 cn een halv Kleed, diep \

9 Ellen, komt — — — — 77 j

t' Samen — ƒ 362. Ellens.

Maar Scheepen die afgerigt fijn om de Vyanden te vervol-

gen , of ook, des noods lijnde, te vlieden, gebruiken nog Zei-

len, die zyj door Houre Spieren buiten de andere uitvoeren,

Ly - Zeilen genaamd; dog agt onnodig daar van te fchryven.

'k Sal alleen, volgens mijn gewoonte, wederom eenige Voorbeel-

den laten volgen , hoedanig Scheepen van verfcheide Groothe-

den fijn Bezeild geworden, gemeeten met Amfterdamfe Voeten,

en 2.6 Duimen voor een Elle.

Een Schip lang 160, wijd 36, Hol 16 Voeten.

't /^Roore Zeil breed aan de Ree — 19!

V_j De Fok — — — 26
j

De groote Blinde — — 17!

't Groot Marszeil — — — 16 [-Kleèdcn.

't Voor Marszeil — — — 14

*t Kruiszeil — — — — ió |

De Boveblinde altemaal aan de Ree'n — 9 J

Een Schip lang 147 Voeten 6 Duimen, wijd 36 , en

hol 15 Voeten.

Kleed Ellen»

breed diep

't /-^Roote Zeil — — — *9

y_j De Fok — — — 16 tf

De groote Blinde — — 18 8j

Het Reev — — — — *l

De Befaan, met het Bonet — — %% —
Agter diep — — — — 11

'c Groot Marszeil onder —— — 2,6 —
boven — — 1 6

diep —
1

—
1

— ao»

't Reev daar in — — 1— — 3*

Voor de Mars gedubbeld — — 6 7

't Voor-Marszeil, onder — — Z3 —
boven — ' 14 —

diep
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Kleed Ellens

breed. diep.

14
6

3

diep
Voor de Mars gedubbeld $6
't Reev daar in ,

't Kruiszeil, onder
;

, I7
boven

, 10
diep

, ,

De bove- Blinde , onder I7
boven
diep

't Groote Bramzeil, onder

10

1

11

11

boven
,

,
<)*

diep „ __! I0
*t Voor-Bramzeil, onder ï}

boven 8

diep _ _ 8
De groote Lyzeilen, onder —. 7

boven — 3

diep

De Lyzeilen aan 't groote Marszeil, onder - 6\
boven

.

diep —
De Lyzeilen aan 't voor Marszeil , onder —

f\
boven . —
diep — — _ _1 i 4i

— ij

6\ —
zo

Een Schip lang 133 ,
mjd 29 Voeten 3 Duimen, hol

1 3 Voeten.

't fyKootc Zeil .

Vj Een Bonet daar toe

't Groot Marszeil, onder
boven — —
diep

1

't Groote Bramzeil, onder — —
boven ,

diep — —
De Fok

, _
't Bonet daar toe

't Voor- Marszeil , onder

boven — —
't Voor-Bramzeil

,

onder

boven .„, ,.. ,—

De groote Blinde

K k De

Kleed. Ellens

breed; diep.

7.1. J 3 t

3
ZO

13

zo
12

71

19
7\
>3!

»!
ü'7

11

10
*l

61

17 9
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Kleed. Ellens

breed. diep.

De Boveblinde, onder — — — \6

boven — — ' ito —
diep — — — li

De Befaan agter — — — —
onder — —, 17 —
het Bonet daar toe — -— i\

't Kruiszeil , onder —
• 1 1 —

boven 7\ 10

De Lyzeilen tot het groot Zeil •—- — 17
onder • ~ 8 —
boven — — 1 —

De Lyzeilen tot het groot Marszeil — — 16

onder — — 5 —
boven — 3&~ ï{ —

Een Schip lang 132, wijd 30, bol 13 Voeten 6 -Duimen.

Kleed. Elle Bönets

breed. diep Ellen.

TT Et groote Zeil —
XjL De Fock —

11
— 19

14
1

1

3

De groote Blinde — — 16 8 z

De Befaan — •— _ 18 16 %\

't Groot-Marszeil — — — 13 17 3

't Voor- Marszeil — — 5 11

't Kruiszeil — —

-

- f 81
! 2 9

Boveblinde —
EUens<j 9

\
1

"7
X

19

't Groot Bramzeil — 8

't Voor Bramzeil — — Lór 7

Een Hoeker-Schip tang 78 Voeten 6 Duimen, wijd 19 Voe-

ten 6 Duimen, hol 11 Voeten, te weten 11 Duimen

Voor de Voet gereekend.

't /-^iRoote Zeil diep — — i*i

Breed aan de Ree —
Een Bonet daar toe, diep — 3

Nog een Bonet, diep — —
Het" Marszeil diep — — - 71 1 ElleM>

aan de Ree breed — i° •

De Befaan agter diep — —
onder breed - — 13

De Blinde diep — — — 5\

aan de Ree breed — 11.

.Nog
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Nog een ander. Een Hoeker lang 80 , w'tjd 20, hol it

Jmfierdamfe Voeten.

't "^Roote Zeil breed aan de Ree — 16»")

\J 't Marszeil aan de Ree — 9J |

't Bramzeil dito — — 6\

De Befaan — _— 13

De Blinde — nf l

De Fok aan 't Kluivhouc 8|J

j>Ellcna.

Nota , 7 Kleeden Hollands Kanefas maaken 18 Amfterdamfe

Voeten, als fy genayd, maar niet ingenomen , fijn.

Wat nu de Lyken, of Stootkanten van dele Zeilen aangaat,

ik lees daar van, als volgd

:

Op yder 20 Duimen die de Ree'n lang fijn , moeten de Ly- vmit

ken onder, en ter fyde een Draad op Streng aannemen,- dog aan y en '

de Ree is een vierde-deel van dit Gaaren genoeg: of anders»

yder Kleed Doeks geevd 2 üraaden op Streng voor de Lyken :

haare Langte is uit de Grootheid der Zeylen ligtelijk te kennen.

Scheepen die op verre Reifen gefonden werden , om dat de

Zeilen veel Slytagie onderworpen lijn, en door Storm, of ver-

loop wel ligt een Zeil uit de Lyken, en weg waayd, gemeen-

lijk van de fes eerfte Zeilen, twee Pak in Voorraad mede ne-

men. Als 2 Schoverzeilen , 2 Focken , 4 Marszeilen , z groote

Blindens , en 2 Befaanen.

Maar al eer dit Hoofd-deel fluite , vind ik niet ondienftig , Van't

ook iets vande Vlaggen, en Vaanen, als hier eenigfints byvoe- v̂
|g=-

gende, te fchyven. Sy werden gemaakt van Doek dat daar al-

leen toe geweeven , en Vhgge-doek genaamd werd. 't Werd
met het Webbe , of Stucken , die 36 en een halv Elle lang ,

en drie vierde Elle breed fijn, verkogt, en betaalt men gemeen-

lyk voor een ftuk van 't befte 9 Guldens 12 Stuivers; dog'tge-

meene kanmen eene Gulde minder krvgen. Voor yder Elle van

Nayen werd een Stuiver genoten. Maar alsmen de Vlaggens

genaayd koopt, foo moetmen heden voor yder Elle, van 't ge-

meene Doek, 6 Stuivers n Penningen geven, 't geen voor defen

8 Stuivers quam te koften.

Een Schip lang 148 ,
wijd 36 , hol 15 Voeten , dat ten

Oorlog, of Van Vermogende Meejïers ter KgopVaard uitge-

reed werd , dient defe Volgende Vlaggen
,
Wimpels

,

en Vaanen te hehhen.

1 yL
?

Kleed. Ellens

diep. lang.—r- —o-

"Lagge op de groote Steng • 12
^

iy vande

i Dito op de voor- Steng 11 14 vlaggen.

1 Dito op de Kruisfteng — 9 12

1 Dito op de Blinde Steng — — 7 10
^ K k 2. 1 Dito
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i Dito Roode op de Blindefteng

i Dito Roode op de Campanje —
i Dito Witte op de Campanje
i Dito gémeene op de Campanje
i Wimpel op de groote Steng

i Dito op de Voorfteng —
i Dito op de Kruisfteng —
3 Vaanen toe de groote Steng —

het Hek diep

3 Dito tot de Voorfteng

het Hek diep

3 Dito tot de Kruisfteng

het Hek diep

3 Dito tot de Boot, gevlamt —
liet Hek diep

3 Dito tot de Sloep

het Hek diep

Ander Voorbeeld.

Een Schip lang 133, wijd 20,

V1

:

Lagge

Dito Rood
1 DiroWit

1 Dito gemeer.e ...

1 Dito Geus
1 Wjnpel
1 Dito

2 Vaanen

Dito
't Hek diep . —
't Hek diep

2. Dito tot de groote Bramftenge

't Hek diep

2. Dito tot de Voorbramftenge —
''t Hek diep

2 Dito tot de Kruis ftengen gefpleeten

't Hek diep

2 Dito tot de Boot . .
,

't Hek diep
2. Dito tot de Sloep

't Hek diep

doek nodig foude hebben.

't Ge-

Kleed. ElVnt

breed. lang.

/ 1 O

12 lf

1 X 1 c* 1

1 2 1 $
t

AT,T- 36

3 IO
*4

—
6'.

2

iï

— 5

—

•

Té

i.

%

2

5

Voeten.

Kleed. Ellens

x x

10 1 I

10 13
6 ei

f 7
} 30
2 zt

•rs

11

4}

, .

li

3'

X
t

3
TX

4
*

H
*

X

ï

ran 148 Voe-
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't Gebruik der Vaanen , behalven 't 91'eraad dat fy volgens

d"agting, aan een Schip geven, is alleen de Windftreek aan
te wyfen ; want fonder defe , men foude veeltijds in 't Peilen
der Wind een ftreek 2 a 3 komen te miflen. Ook werd bv
't Vaantje, of Vleugeltje op de Befaans-Maft, door de Koleur
.dit 't heeft, of 't Wapen datter in gefchilderd werd, veeltijds

te kennen gegeven , in wat Stad , of Plaats het Schip t" huis
boord.

Vlaggen , en Wimpels werden opgefteeken om de aanboord lijnde
Perfoonen van aanfien , daar door te Honoreeren. En dewijl dat
de eer altijd weerkeerig is, en beraden blijft op 't Hoofd des gee-
nen diefe doet, foo ftrekt defe Vlagge-fwier ook niet weinig tot

Roem niet alleen vande Natie in *t algemeen , met welkers
geleyde - Brieven de Schcepen vaaren, maar byzonder ook tot

Lov der Mcefters die defelve uitrecden.

Alle Scheepen , fonder ondcrfcheid , laten , als 't pas geevd
een Vlaggen agter vande Campanje, en ook wel vande Boeg-
fpriet wayen. Maar niemand als de Vloorvoogc ial defe vande
groore Maft doen ftreven , die daar dan nog een Wimpel onder
voerd, indien de Vloot in verfcheide Esquaders verdeeld is, die.

yder haar byfonderen Admiraal hebben. Pen Vice- Admiraal
doet fig by de Focke, en den Schout by Nagt door de Be-
faans-Maft kennen. Met de Vlag voor een korten tijd in te

nemen, werd den ontmoetende Scheepen eer aangedaan: 't felve

werd ook door 't ftrijken van een der voornaamfte Zeilen vcrrigc.

Het opfteeken van een Witte Vlag, alsmen gewoon is andere te

gebruiken, geevd Vreede en Vrindfchap te kennen. Een Roode
laat men Wayen alsmen den Viand wil flag leveren. En een fwar-

te als't Opperhoofd van 't Schip dood is; dog in een Batalie werd
dit ontveinft, om der Vyanden moed niet op te wecken. Schcepen
die veroverd lijn, werd haar Vlagge gemeenlijk, door 't Water
fleepende, agter uitgevoerd. Een Vlagge in een gerold, en aan

de Stok gebonden , gemeenlijk 'r Sjouw gezeid , bcteekend dat

men iemand wil aan Boord hebben. In liimma , den Zeeman
kan op Zee, door verfcheide Vlagge, op verfcheide wyze op te

fleeken , en na dat zy by malkander verfprocken fijn , al veel van

fijn meininge doen verftaan -, 't geen de Chineelen door 't be-

wegen van tweeStocken, die zy inde Handen houden, aan den
geenen diefe maar fien komen , weeten uit te voeren. Meelt
alle Nederlandfche Scheepen driederley Coleuren ; te weten ,

Wit, Rood, en Blauw in haare Vlaggen voeren, d' Engellche

laten gemeenlijk een witte Vlagge , met een regthoekig rood

Kruis daar in, wayen. De Spaanfe voeren wel defelve Coleur ,

maar hebben een fcherp , en plomphoekig, getakt, rood Kruis

daar in. Wat modus heden de Franfchen in 't Vlagge voeren

houden , is my onbekent , en meen ook dat hier ontrent geen

vaften Regel werd gehouden; maar dat, volgens 't fpreekwoord,
Zodanig de Schilder wil , S'. Joris den Draak mag fteeken.

Waarom, in'ityd van Oorlog, niet felden , door 't veranderen van

dit Wimpelw erk malkander ook komen te verichalken.

Kk 3 Het
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Blokwerk,

Het XXXII. H0 F V-T> E EL
H A N D E L D

Van 'f 'Blokwerk. Van 't Canon op Kegels Zwaarheid. Van

H Metaal Canon. Van 't ï^er Canon. Hoe lang het is
,

wat Gewigt het heeft, en boekcel het hft. Vande lom-

paarden; waarom ^po genaamd. Haare Langte, !Bn ,

en Diepte. HoeVtel de 'Prijs Vande Axen en Wiele, ff.

Als ook hoeveel de %ampaarden wel in V geheel koflë. $

Mitsgaders hoe hcog al h Blok- werk in Prijs wel leer:.

Langte Van Cardous -kookers. Vande Booten i
Sloepen. Ook

een Inventaris Vande behoefte eenes Schips.

vjaTt '

t Lockwerk, dat alhier fijn plaats fal vinde», werd voor

't meerder gedeelte van Eflchen, en Ypen Hout ge-

JLJ maakt, 't Sijn de Juffers en Catrollen door welke de

Touwen uitgevierd, en ingekort werden. Schijven, die

veel te lijden hebben, werden van Pokhout dat, hier toe, wel

het befte is , en voor defen maar 3,4^5- Guldens de 100 Pon-

den gekoft heeft, daar voor men nu wel zo betalen moet, ge-

maakt, en met een Palmhoute of Ebben Nagel voorlien , of anders

Yfere Harten , met een Ax vande felve ftoffe toegevoegd, t Is fe-

ker dat groote Bloks, en breede Schijven grooter kragt als kleine

oeffenen, dog ook meerder gewigt, en koften by brengen, en

daarom hier, gelijk als elders, delen Regel gelden fal, daar min-

der genoeg is, is meerder onnut. Weshalven men voornaam-

lijk Ietten fal op 't geen fy te verrigten hebben. Dog werd wel

het befte geagt datmen de Bloks foo veel Breedte geevd als de

Touwen tweemaal inde Rondce Dikte hebben, aan welke fy toe-

gepaft werden.

Onder het Blokmaakers Werk, werd by fommige ook gefield,

benevens het leveren van al de Bloks en Schijven, ook het

maaken vande MarfTen , en Ezelshoofden , het booren vande

Boffen , of Spygaten , het maaken vande Spygaten in al de Kneg •

ten, en Stengen, met haare Schyven daar toe. Item alle de

Rampaarden tot het Gefchut met derfelver toebehooren.

Siet hier defen aangaande een Befiek , toegepall tot een Sihif

lang L36, wijd 34., en hol IJ Voeten, Amfterdarnje Mj.it.

Voer. Duimen,

Ooreerft te maaken 4 MarfTen.

De groote Mars wijd op fijn Scheen-rand 13 — 7

De Focke-Mars wijd — — — ' 11 —
De 1 kleine MarfTen wijd — — . !— 7 — o

'c Groote

V
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Voet. Duimen.

't Groote Ezelshoofd van Eykenhout lang — 4 — 7
Breed — — — x —. %
Dik na behooren, en al de andere Ezelshoofden na Pro-

portie.

Ten tweeden te leveren van droog Eden ofte Ypenhout ,

alle de Bloks, en Schijven, lbdanig als het Schip in Zee vaa-
ren moer.

Hec maaken vande Schyv-Gaten inde Knegten, en Stengens.

Het booren vande Bosgaten , als ook het booren vande Ka-
vinje-Nagels, met het leveren vande Nagels felve.

Twee Elfenhouten Pompen , met dubbeld Tuig daar toe.

Twee Eflenhouren Kalderftocken , met een Rol inden Bril.

Al de Stoelen op de Stengens , met de Vlaggeftoeken daar

toe.

8 Taye Wind-Boomen.
18 Riemen tot Boot en Sloep.

6 Hoosvaten.

3 Gieters.

% Moskuilen.

Voor de Conftapel

,

Tot 40 Stucken Cefcbut.

TOt yder Stuk, Bloks voor 3 Talijs, 1 houten Hevel, z Stel-

houten, 2 Keggen, 1 Kardous - Doos , 4 Proppen. Nog
tot yder twee Stucken, 1 Wiffer, 1 Aanlètter , ï Hout

tot Lepels } item 3 Moskuilen.

Nog wierd geconditioneerd, in Voorraad te leveren,

2 Jijnbloks.

1 Stagblok.

2 Kardeel-Bloks.

4 Marszeil-Schootbloks.

30 Gemeene Bloks tot Gytouwen, als anders.

En is dit voorfchreeve Werck aangenomen te leveren voor de
Summa van — — — — — ƒ

Dog indien den Bouwmeefter verzogt wierd om de Ram- v™'t

paarden ook felver te maaken , gelijk meermalen gebeurd , zoo
goo t

™ 8
op'

dient hy alvoorens van 't Canons fwaarte, en Fatfoen., als ook K°"gei>

aangaande de Ko'gcls dat het Schieten (al , onderrigt te welen j

fwaarte'

want na 's Kogels Diameeter, dele Blixembullèn, lang of kort,

dik of dun, van Spijs, gegoten werden. En daarom heb ik by

N°. 9 een Liniaal of Talftok willen voegen, op welke de, dikte

vande yzere Kogels, die wel meeft in gebruik fijn, ftaat uit-

gedrukt.

Daar beneevens moetmen gedenken dat de Kogels noic in

Kanon-
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Kanonftuk mogen fluiten; maar dat om veiligft , en verft ge-

worpen te werden, altijd Lugt, of Speelens moeten hebben, en
daarom de Stucken altijd wyder als Bals fwaarte , en na defen

Regel geboord fijn. Men trekt op 's Monds Wijdte de §irkel

a> b, c, d; mitsgaders den Diameeter a, c; men befchryvd
wyders uit liet Pun£ra door 't Centrum e, den Booge b, e, d,

dan met de Pafler genomen de Wijdte b, d, en met dezelve
opening , uit het Punft a , getrocken het Kruis-fchrapje f , de
Wijdte tufichen c, f, gedeeld in drie gelyke Deelen , en een
deel daar van met de Pafler gebragt uit het Pun£t e, tot in g,
en aldaar zal 't midden -Pun£b des Kogels wefen , die tot zo-
danig Stuck behooren zal : gelijck by Figura Numero 10 te

zien is.

Op defe wyfe werd aan defe Donder- Klooren Wind gege-
ven; te weten, van een tot tien Ponden Yfers toe; maar fwaar-

der werdende zy (ouden te veel van haar Gewigt verhefen. En
daarom werd een Stuk dat 12 Ponden fchieten fal, op een Bal

van ij; en dat 18 Ponden werpen moet, op een van 21 ; en
foo t' elkens 3 Ponden wyder geboord.

De Wijdte nu der Trompen wetende , men weet ook de
Proportie vande Spijs die om haar is : want alle Engelfche
en Zweedfche Yzere Stucken , die haar behoorlyke Spijs heb-

ben, zullen, behalven de Lyften , en Banden, die voornaamlijk

maar tot cieraad dienen , agter op den Broek elv, en voor op
den Tromp feven Monds Diameeters, inde Rondte dik wefen.

Sulks dat defe Vuur -draaken agter op haar Staarten , een en
een vierde- deel, en voor op den Tromp ontrent drie vierde-

deelen, des Monds, Spijs aan allen zyden van het Boor heb-
ben , en agter drie en een halv; voor ruim twee en een vier-

de-deel, vande Mond, in 't Kruis dik fijn. Haare Langte van
*t Laatgat tot den Tromp , fal rude modo met 6 Broeks Diamee-
ters over-een-kornen.

Siet by A een Voorbeeld van een Stuck, fchietende 17, Pond
yzer.

Dog het Merale Gefchut , om dat van tayer Stoffe is, werd
noit zo Spijsrijk als het Yfere gegooten.

Sy fijn meelt om den Broek 9, om de Ooren 7, en om den

Tromp 5 Monden inde Rondte dik.

Haare Langte is niet wel te bepalen, dewijl fommige meinen

dat een langer , andere een korter Stuk fijn Bal wijdft werpen

fal. Dog 't is feeker dat al te lange Stucken, wegens de van

vooren indringende Lugt, die tot Plaats vulling van 't verbran-

de Kruid komen moet , en 's Kogels loop geweldig ftremmen

doet, niet altijd de voordeeligfte fijn. En aah d' andere kant

bevintmen dat Stucken die heel kort fijn, nog veel onverbrand,

en by gevolg onnut kruid ten Monde uitbraken. Maar de Re-

den waarom een Mortier, dat nogtans foo kort is, egter een

gewigtrijke Bombe feer verre werpen kan, is, mijns Oordeels,

om datfe gemeenlijk volgens een Hoek van 45- Graden voor

opgefteld fijnde, de Granaat fodanig inde Hoogte opwerken,
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dat wanneer de voortdrijvende Poeders-kragt haar begind te be-

geven , fy in het daalen , door haar cygen gewigt wederom ge-

lijk als nieuwe Snelheid aanneemd, en bygevolg inden Boeg die 1

zy befchrijvd, nog een groote Langte toedraagd , 't geen , in

Poin-blank gefteld lijnde, zy niet doen foude. Maar ik ("oude

door defe befpiegeling 't Wit, dat ik voorgenomen had te be-

fchieten, wel verhelen. Sy zullen evenwel, meen ik , op haar

beft meelt 7 Broeks Diameeters lang wefen.

Ziet hier dan weder by B een (dog 't is my leed dat hec

fchryven moet) Verniel-al , dat een Donder - kloot van 12

Ponden fpuwd.
Dog of iemand, met de voorgaande algemeene befchryvinge ,

fig niet genoeg voldaan vond , hy befie daar op de volgende

aanteekeninge , die by my zelvs , over eenige Jaaren mee een

Voetmaat van n Duimen gedaan is.

f 18 Pond weegt gemeenlijk — 39°° Ponden. Hoehng

I

Lang van den Tromp, tot den Ax 6 Voeten. hctlSj

. Van den Ax tot het Laadgat — 4 Voeren.

I Van 't Laadgat tot de Staart — it Voeten.

|
12 Pond weegt 3300 Ponden.

Een Mataal

Kanon
fchietende

t

Lang in 't geheel

8 Pond weegt —
Lang —

6 Pond weegt —
Lang —

4 Pond weegt —
Lang —

10' Vocen.
2,000 Ponden.

10 Voeten.

1730 Ponden.

8 Voeten.

640 Ponden.

6 Voeten.

Een Yzer
|

Stuk fchie- <j

tende

'12 Pond weegt circum circa —1 3100 Ponden.

Lang vanden Tromp tot den Ax 4 Voet 9 duim.

Van den Ax tot den Druiv 4 Voet 3 duim.

Dik op den Broek — 1 Voet 6 duim.

Op den Ax — — 1 Voet 2 duim.

Op den Tromp •— —- 1 Voet.

Den Ax dik .—• — 6 duim.

6 Pond weegt — —- 2000 Ponden.

Lang van den Tromp tot den Ax 4 Voet 4 duim.

Van den Ax tot den Druiv 3 Voet 8 duim.

Dik op den Broek — 1 Voet 2 duim.

Op den Ax — — 1 Voet.

Op den Tromp — — 9 duim.

Den Ax dik — — — 4 duim.

3 Pond weegd — — 11 00 Ponden.

Lang vanden Tromp tot den Ax 3 Voet. j duim.

Van den Ax tot de Druiv

Dik op den Broek —
Op den Ax. —
Op den Tromp —
Den Ax dik —

L 1

3 Voet. 1 duim.

i Voet.

ia duim.
— 8 duim.

3lduim.
Ziet
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Ziet hier by Reekeninge hoeveel nieuw Yzer Kanon gewoo-

gcn, en gekoft heeft.

Wat Ge»
wigt hel

heeft.

Agt yzere Gotelingen

van 12 Pond Bals

woogen als volgd:

j
i^JO

j

\3340
I3370

j
3400 '[

1
30?o l

I3140J

Ponden.

ƒ 261ÏS0

Twaalv dito van 8

Pond Bals, woogen

DO
j

t' Samen —
Tot 8 en een halve Gulde 't

241c

1400
1300
"5"°

|

X1.JO
J

^
xl *°

\> Ponden.
1 22,60

2290
2370
2330
2300

ƒ f3960 Ponden.

ca hoeveel

hetkoft.

honderd Pond.
Guld.

Komt — ƒ 4586

Ging af voor prompte betaling — 4f

Summa -

Stuiv.

• ÏZ

17

ƒ 4*4° — 15

Wat al verwoeftingen defe Menfch-verdervende Dwinglanden

,

t' allen tyden , federt fy inde Wereld gekomen fijn, aangengc

hebben, en nog doen, behoefd niemand onfer onkundig te we-

fen. Notabel is 't geval 't geen . van Olivier van Noord aange-

teikend vinde, dat inden Jaare 1600, inde Manilha, tegen een

Spaanfe Kraak, een geheelen Dag geflagen hebbende, eyndlijk

in fijne Conftapels Kamer, een van defe Moord Monfters, dat,

ten Poorten uitgevoerd , niet laag genoeg dompen konden ,

'c Scheepwaards in rukte, en 'tfelve agter lbo hoog op fteld?,

dat op de buitekant van fijn Watergang, door fijn eygen Schip

heen, in dat van den Viand, die hem aanboord lag, fodanig

onder water fchoot, dat aanftonds met Man en Muis te gronde

Tot yder Stuck werd gemeenlijk mede gegeven 25- Schooten

Kruid, 36 dito rond Scherp, 10 dito lang Scherp, 4 dlto

Schrood, 1 elle Doek tot Schroodfakjes , 1 Houten Hevel,

1 yferc
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l yfere Handboom, i Kardous - Kooker , i Boek Kardous*
Papier , 4 Proppen , 1 ftuk Platloot over 't Laadgat , 1 halv

Pond roet. 3 Rloflèn, met haar toebehoorende Stocken , en
Touwen.

Tot z Stucken , 1 Aanfetter , 1 Lepel , 1 Wifter; van een
Schaap komter twee. 3 Talijs, 1 Wiel , 1 Lens, 1 Poortharig,

1 Duim, 1 Ringbout, 1 Talyhaak, 1 Spy.

Tot 4 Stucken, 1 Ax, 1 Bout inde Rampaarden, 1 Overval,

1 Stelhout, 1 Kegge. Tot 10 Stucken 1 Beurs-tonnetje.

Tot 15 Stucken, z Moskuilen , 1 Pond Naygaren, 12 dito Naal-
dens, 1 Pond Bendelgaren , z Bos Lijn, 3 Bos Marlijn, een

halv pond Takelgaren, een halve nieuwe Tros tot Poorttou-

wen , 1 Dommekragt , 1 Dieve-Lantaarn , 3 Splithoorns ,

2 Marrelpriemen, 1 Kardous -Kift, met z Schaalen, 12 Pond

,
gewigt , Kruid - maten , en Tregters daar in , 2 pond Seep.

i pond Kardous-was, z Dubbelde, 2 enkelde Bloks, y Op-
geflage Troffen tot Sortouvven. Voorts Dweillaken om de
Poorten, oud Zeildoek over de Broeken, oude Hoofdtou-
wentot Broekings, Wiffers, en Aanfetters. Rood aarde om
de Cardoufen te nummeren. En alle Maanden 50 Pond Lond
voor de Wakers en al. Nota, een Pond Lond brand ontrent

drie Etmaal. Voorts moet de Conftapel bezorgen Kruid-
hoorns , Laadpriemen , Laadbooren , Talftok , Kogel-pafler

,

en Mallen, Vylen en Rafpen.

Konftapels proeven 't Kanon, dat fijn behoorlyke Spijs heeft,

na Kogels zwaarheid , met Kruid , zo als de Tafel by Letter

R aanwijft. Dog voor daaglijkfe Schooten werd een derde
minder Kruid genomen.

Dus veel heb ik (tegens mijn Oogsmerk) van 't Kanon vande

moeten fchryven, al eer tot de Rampaarden-, die nu van Scheep, den'
1
""*

en dan van Blokmaakers gemaakt werden ; kon overgaan. Of
nu miffchien nog iemand mogt onkundig welen, wat dit voor
Werktuigen fijn, gelijk my nogvoorftaat, dat als ik, nog jong,

lezende inde Vojagie van Wïlhem Bontekoe, na de Chineeffe Ey-
landen, dat fijn Volk een Bas, die fy op een nieuw Roopaartje
geleid hadde, beproeven foude, een ander door 't Been fchoo-

ten , ik al vreemde gedagten daar van opvattede ; want een Paard
te wefen, en nieuw te fijn , en daar ook Schiet-geweer op te

leggen, waaren dingen die met de doemaals aan my bekende
fpreekwijfe niet overeenkwamen. Soo fal ik daarom tegen die

geene, die my nog gelijk mogten wefen, liever feggen, dat het

een foort van Wagens is, daar 't Scheep 't Canon opgeleid, en

na believen, daar men 't nodig heeft, vervoerd werd. En die

van fommigë Ropaarden, Roppaarden, Rapaarden , als ofle wil- Waaroni

den feggen Raderpaarden ; welke naam ook eenigfints met haar r°"gs

geftalte overeenkomt, maar van my Rampaarden, genoemd wer-
naamiJ

'

den, om dat het Canon, datfe dragen, in een overtreffenden

L 1 % Graad,
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Graad, uitvocrd al "t gëene in voorigc Eeuwen de Rammen, en
Muurbreekers, in dien Tijd feer gevreeft, hebben gedaan. En
daarom fchijnd al de Arrelerie der Ouden maar Poppegoed, en

Kinderfpel re wefen by de Rammen diemen tegenwoordig, toe

's menfehen verderv, in gebruik heeft. By de letter c is een

van dele Rolwagens te fien.

ium De halve Langte van 't Canon Tal dan voor de Langte van

BreJdte' e
^amPaarc*

'm Bodem wefeti , deftèlvs Dikte voor de Wijd-

Wepte?'"
1

te, en Diepte, fodanig dat 't Gefchut behoorlijk kan opgefet , en
neergedompt werden Siet hier weder eenige aanteikeninge met

een Voetmaat als vooren.

Voet. Duimen.

Een Rampaard tot een 18 Ponder, is in lijn

Bodem lang - 5 — 10

Dc Zyftucken lang . f — 7
De Zyftucken (laan onder den Ax wijd i — 4
En fijn breed , , . i — 7

De voorwielen in 't Kruis breed . .
i — 3'

De Agterwielen i — i

Een Rampaard tot een u Ponder is in lijn

Bodem lang ,
5" — x

De Zyftucken lang .— — —
. f —

zyn breed — — i — $
ftaan op den Ax wijd I — 3

De Voorwielen breed
,
— —,

i — I

De Agterwielen —
, —, — i —

Sijn dik ,— — — — 5"

Een Rampaard tot een 8 Ponder is inden

Bodem lang .— —, 5 —
De Zyftucken lang — _ 4 — 7

zyn breed — —. 1 — 3

ftaan op den Ax wijd — 1 — 1

De voorfte Wielen breed .— — 1 —
De agterlle Wielen — — 10

Hoeveel Maar of wel den Bouwmeefter de Rampaarden fomtijds fel-

deAï'en""
ver maa^ c > nogtans, om dat de Axen en de Wielen beft van

eo wielen Ypenhout vallen , daar de Scheeps - Timmerwerven felden van
" voorfien fijn. Soo fijn de Axen, en wielen, voor defen den

Blokmakers , die fig op dit Hout forteeren , aanbefteed gewor-

den, ten Prijfe als volgt.

Duimen Guld Stuiv. Penn.

f 18 Ponder, dik 5 diep 9) )i—10—

o

"t Stuk 1 n. Ponder, dik 4: diep '1— 4—

o

vandeJ 8 Ponder, dik 4 diep 7 C voor j»i— %—

o

weenl 6 Ponder, dik 4, diep '5- ) i o— 16—

o

l 4 en 3 P. dik 3 , diep 4j J
o— , 6—

o

Defe naarvolgende Axen fijn by een ander geleevert ten prijfe

als hier onder. 't Stuk
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Voet. Duim. Duim. Guld. Stuiv. Pen.

't Stuk van

de Axen
tot een

f24 Ponder, lang 4—6, dik 6 ")

]
18 Ponder, lang 4— 3, dik 6

|

iï Ponder, lang 4—o, dik 57 ) t o— —

1

8 Ponder, lang 3

—

6, dik 5 >voor -50—iy—

-

6 Ponder, lang 3—3, dik 47' 'o— iy

—

[ 4 Ponder, lang 3—o, dik 4»
|

jo— 15—

o

L 3 Ponder, lang 3—o, dik 4 J
— 15—

o

o—1 8—

o

o— 1 f—

o

O
O

De Axen fijn ook wel, in voorige Tyden, op defe wyze be-

taald.

Guld. Stuiv. Pen.

36 — 2— o—O .

Axen voor \ 24 en 1 8 f ponden > S I—16— °(
een Kanon") g en 12 rvoor ) \—10—0<
fchietende L , J L

6, 4, en 3 1— 2.—

o

Het ftuk.

Voor Wielen tot de Rampaarden werd gemeenlijk voor ydef

Duim die fy in 't Kruis breed fijn, een Stuiver vier, of ook

wel eene Stuiver agt Peningen betaald , na dat bedongen kan wer-

den. En voor defe Prijs fijn geleevert defe volgende.

fi4Ï

Tot
Stucken

van

[6 1

fi

<j 8 [-Pond, dik \ 5; ). Duimen

I 4l

L 3 '

I 4

l 4 J

Rampaarden werden ook wel geheel en al van Ypenhout ge-

maakt, dat daar toe ook beter als het Eyken is, en fijn aange-

nomen te leveren , dog tonder het Grof-Yfer als hier geleid werd.

Als ook
hoeveel dÉ

Rampaar
den Hl 't ge-

heel kofkn?

Rampaarden tot

Metale Stuk-

ken fchietende

Guld. Siuiv. Pen.

36 en Ï4 20—o—

o

,18 en I*?Ponden,S 16—0—0
1 8 en 6 C voor 1 1 o—o—

o

'4 — 8—o—

o

f 14
|i8

Rampaarden tot , u
yzer Stucken, s o
fchietende t

1
^

Guld. Stuiv. Pen.

| f 1 8—o—

o

|

16 O O

! PondenJ 11
Ivoor

J JO O O

L 4«»3j

ö—o—

o

6—o—

o

Tot Amllerdam werd gemeenlijk al 't Blokmaakers werk , be-

halrcn de Rampaarden, in eene fumma aangenomen ; als het

leveren vande Marfien , en Ezelshoofden ; het maaken vande

L 1 3 Schyv-



270 SCHEEPS'
Schyv-gaten inde Knegten, en Stengens, met de Schyven daar
tce. Het booren vande Boffen, en Kavinje- Nagels, met de Na-
gels felve : item alle Juffers na haare foort. Al de groote en klei-

ne Bloks, altemaal , met Pockhoute Schyven, de groote Schyven
met Metale Boffen, en Yfere geharde Nagels, daar toe. Alle de
Klooten , en Klampen tot de Racken ; de Riemen en Haak-
fteelen tot Boot en Sloep; de Windboomen tot de Spillen; drie

Effen, of Greinenhoute Pompen, met drie dubbeld Pomptuig
daar toe; item Hevels, Handfpeeken , Vlaggeftocken , met de
daar toe behoorende vergulde Knoppen, Gieters, en Hoosvaten,
Zuigers om de Poort , en andere Touwen ; Moskuilen , Stel-

houten , Wiggen , Schrood - lantaarnen , Kardous - kookers &c.
al 't geene gemeenlijk Blokmaakers werk is : en werd grojjb modo
hier van ontrent bedongen als volgd;

Spiegel - Scheepen
, fang

170 a ió^T — 1800 k i7fo~)

160 a 155^ Voeren — — I foo a l4fo£ Gulden.

150 a — i3f° a 1 300J

Fluit - Scheepen.

14.0 a 135") — — 9^0 a 900}
130 a iaf>VoeKB — 775 * 7°o> Gulden,

no a 110) — — J50 a jooj

Een Hoeker lang 80, wijd 20, Hol 11 Voeten, voerende
maar eene Maft, met een Kluivhout, en Bezaans-Maftje, 't Blok-
werk wierd befteed voor 130 Guldens.

Lsnpte Nota , een Schip lang 133 , wijd 29, hol 13 elv-Duimfe
v*nde èar- Voeten , had 3 Pompen , met driedubbele! Tuig daar toe , die

k™s!

K°" 5° Guldens koften. Wyders • Kardous - kookers tot een 18
Ponder fijn lang ^l , dik 6 en een halve Duim, tot een 11 Pon-
der , lang 19, dik f en een halve Duim , tot een 8 Ponder,
lang 17,' dik f Duim, waarna fig den Bouwmeefter, in 't fchik-

ken deler Racken , fig regelen kan. Hier mede meen ik dc
voornaamfte Scheeps-deelen aangeroerd te hebben , en in wat
evenredenheid defelve tegen 't geheele Lighaam ftaan. 't Is wel
waar dat by onfe voor-Vaders nog wel veel andere dingen ; aan-

geteikend vinde ; dog fijnde van foo weinig belang, ook foo

verward , en duifter onder een gemengd , dat tot nut vande
Kielkenners weinig daar van foude komen nederftellen : ik lal

derhalven tot Boot en Sloep óver gaan.

vande
Scheepen die by der Zee vaaren hebben een Boot, en

800t.
indien de Scheepen groot fijn , en verre Reifen doen moeten

,

ook wel een Sloep nodig, beide lijnze van veelderley gebruik,

d' Eerfte, behalven dat het Tuyanker daar by moet uitgevoerd

werden , zo dientze ook veeltijds om Scheeps Behoeften , en

Laften aan Boord te brengen, d' Ander om daar mede van ,

en

mitsgaders

hoe hoog al

'r Blokwerk
in Prijs wel
loopt.
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en aan Brood te geraaken , én gezamentlijk om Lyv en Goed
fomcijd daar door re behouden.

Booten gemeenlijk zo lang werden gemaakt als 't Schip wijd

is , tot welken datze dienen zullen , ten waar dat de Scheepen

meerder als een vierde - deel van haare Langte wijd zijnde ,

men de Boot wel wat korter bouwde ; zulks dat een vierde

van Schips Langte ook voor de Langte vande Boot fal wefen.

Haare Wijdte werd gemeenlijck wat meerder als een vierde-

deel van haare Langte genomen , en haare Holte op, het Boey-

fel, fal een weinig minder dan de halve Wijdte wéfen.

By defe volgende Voorbeelden kanmen fien hoedanig verfchei-

den Booten, tot verfchcide Scheepen ,
gemaakt fijn.

<Befttk Van een Boot, tot een Schip lang 154 Amjler-

damfe Voeten.

DE Boot zal over Stevens lang fijn 34., wijd

voörfchreeve Voeten.

10,

Den Bodem lang — — —
Wijd _ _ _ —
Dik — —

,

De Kefpe breed — —
Dik
Wijd van den anderen •

De voor -Steven dik ,

—

Breed na den eifch.

Sal vallen .

De Agterfteven dik — —

•

Breed na behooren.

Sal vallen — — 1—

•

De blaan Wagefchot tot de Boorden dik —
Het inhout breed — — —
Op de Zoomen dik —

• — —
Op den Dolboom dik — —
De Bolders vierkant» dik — —

•

De Maftdoft breed — -

—

De Agterdoft breed —— —
Beide dik — — —'<

Op yder 2 naden Draad gewafle Knien.

De Bandwegers breed — —

•

Dik — —
Het Zaathout breed — —
Dik - - -
De Barkhouten breed — —
Dik — - —
Door yder inhout met een Bout op de Bant-

weger geklonken ; en met een Sponde over

de Boorde gewerkt.

Het Boeifel breed — —

hol 4 vande

Voet. Duim.

17 — -

6

3

6

4
1 1

6

5 6

6

1 6

n
4
i\

4
8

1 7
1 1

4

8

il

1 3

8

4

8-

Dik
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Voet. Duim.'

Dik _ - — o — i<

De Lijft breed
,

, o — 4
Dik — .— — o — ij

Den Dolboom diep — — o — 4-

Dik _ _ . _ o - 3i-

Voorts te maken de voor , en agter-plegten , de loofe Doften

,

de Roey , en Stootklampen , het Roer , en Helmftok , twee
Swaarden, Maft, en Spriet > de Kespe door den Boom te Na-
gelen, voorts alles wel te Spykeren, te leveren al 't Yferwerk,
Pik, Teer, &c. en is defe Boot gemaakt voor 4x5 Guldens.

Een ander 'Bejlek Van een 'Boot op defefae Voeten.

Voet. Duim.

LAng — . — 30 — o
Wijd — 8 — 6
Hol — — — 3 — . 3

Den Boom lang '-. — %a — o
Wijd 5—o
Dik — - o — 2i
De Kespen op den Boom breed —— o — 4
DiA _ _ — o — 3 i

Wijd van malkander — — 1 — %
De Voorfteven dik ,— — o — 5
Sal vallen

! , — 4 — 9
De Agterfteven dik . —. o — 5
Sal vallen , — — y — 3

De ondergang dik ,

1 —. o — 1

De Boorden —
.

.— — o — |

Het inhout breed — — — 4
Dik — — — — 0—3
De Bolders vierkant dik —, ,— o — 7
De Maftdoft breed — —, x — 3

Dik ,— — — — 0—4
De Agterdoft breed — — 10
Dik —, — — o — 4
Twee Knien op yder.

De Bandwegers breed — o — 7
Dik

, o — if
De Barkhouten breed .— o — 6*

Dik .—. — —_ o — 31
De onderkant met een Sponde , en op yder

Hout met een Bout op de Bandweger ge-

klonken.

Het Boeyfel breed — o — 7
De Lijft breed ,— — — 3I

Dik — — — o — 1 '
f

Den Dolboom diep — — 4
Dik
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Dik Voer

- D "

Het Zaathouc breed
Dik

—
3

1 — ,

o — z

Voorts voor en agter-Pfégten , Roer, Zwaarden, Braadfpit
'Maft, Gijk, te leveren: als 't Yzer, Pik, Teer, Nagels, Spv-
kers &c. en is gemaakt voor 325- Guldens. 3

D'
iï — 69—7

o
o
O

10

Een 'Boot gemaakt tot een Schip lang 160 Foeten, was
als ~volgd

j

.c « . ,
Voet- Duim.

|ü Boot was lang 37 <
1 Wijd op de Voorfte-doft —_ 10 — ,De Agterkant vande voorde Doft ley uit

de voorkant vande Voorfteven
Wijd op de agterfte Doft — _
De voorkant vande agterfte Doft ley uit de

, ... Agterkant vande Agterfteven
t Vlak wijd op de Voor-doft _
Wijd op de Agter-doft
Up de bovekanten vande Barkhouten hol, op
_ , de Voor -doft -— —
Op de Agter-doft _^ _
Het Boeifd breed o

~
De Voorfteven aan de buitekant by de bogt

9

w ,
om gemeten was lang — i r

Inde Winkelhaak lang _ *. „ 6 l
Boven Breed _ _ __ ~ 6

Dik _ _ 1 ~ 7
De Agter-Sceven aan de agterkant lang — , *J
Inde Winkelhaak lang _ _ l

"* 6
Boven breed . __ ^_ '

Dik 1 ~ 3

De Kiel was lang _ g
**"

Si

Breed — 9
Dik — _ _ _ — .

0—6
De Barkhouten breed ~~ *
Dik

, _— 0—6
Den Dolboom diep ~ +1
Dik _ _ "~ o — y
Het inhout op de Vloer dik ° *
Breed ,

— S
Staat wijd van malkander ~ 5"

De Bandwcegers dik . _ 1 —
'

i

Breed _ _± o — i\

Hangen met de bovekant, beneeden de bovê^
0—8

H(T , , ,

kaiK vanden Dolboom— , _ THet Zaathout breed 1

Dik _ _
—

'
1 — »
o — »

D«M m
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De Bolders daar de Swaarden aanhingen , ftonden een inhout

agter de Maft - doft. De Boot had tuflchen 't Vlak en de Bark-

houten vier Boorden , en aan yder zyde vier Roeiplaatien.

De Langte vande Sloupen is niet wel te bepalen, yder doet

daar in fijn believen. Dog 't is feeker dat als 't Schip geen Koot

voerd, erf dat de Sloep te gelijk ook Boots werk doen meet,

dcfelve dan wel wat Lyviger fal dienen te wefen , als anders niet

nodig foude fijn. Sulks *t Schip geen Boot voerende, de Sloep

diendfoo lang te fijn, als de Boot foude hebben moeten welen.

Maar beide Boot en Sloep voerende, ik foude agte, de laailte

een vyvde-deel korter dan d' eerfte , beft te wezen, ten v. aar

wcens eenig byfonder gebruiR, anders vereyft wierde. Haare

Wijdte, en 'Holte volgd by na al op d' eyge wyien uit haare

Langte- Evenwel is haare Wijdte, na reden haarer Langte, ge-

meenlijk een weinig minder dan die der Boots is.

tiet hier dan ook een Seftek Van ' een Sloep ,
tot een Schip

lang 154 Voeten
,
gerakend Amjlerdamje Maat.

Vande
Sloepen.

Voet. Duim.

T*^E Sloep fal lang wefen —
JLI w^d _

26

7

O
O
6

Hol — — X

De Kiel lang .— — — XI

Breed — —
Dik — 3ï

De voor, en Agterfteven dik 44

Breed na den eifch.

De agterkant vandc Spiegel lang 4 6

ii
Het inhout dik en breed —

•

—
Wijd van malkander -— — 1

Het onderfte Barkhout breed — 3'

Dik — £i

Van buiten Flaauw rond gefchaavd.

Het bovenfte Barkhout dik vierkant 3

De Bandweger breed — — 6

Dik — — — 1

De Maftdoft breed — — 1

Dik —

,

3\

l?e Agter - doft breed — — b'

Dik — — — 3»

Het Zaathouc breed — — 1 1

Dik — — — 4

Dc Huid zal onder van duims Wagefchot, en Kcrvcct-werk

wefen •, dog de twee boverrfte Gangefi zullen Klink-werk, en

drie Qaartier-duim dik fijn. Voorts op de voor en Agter-dof-

tcn te voegen twee gewaflè Knien -. item de loofe Doften»Malt»

Gijk, Roer, Zwaarden, Roeyklampen, Plegten , Lanen, Braad-

fpit, &c- zoo als 'tvaaren moet, en is dete Sloep gekeverd en
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gemaakt voor de fumma van 118 Guldens.

Een Schip lang 132, wijd 29, hol 12 Voeten 9 duimen.
Voet. Duim.

De Boot was lang — — — 30 — o
Wijd — — — 8 — f
Hol — — — —3 — 2-

Wierd gemaakt voor 24.0 Guldens-

Een Sloep hier toe» lang 24 Voeten, wierd voor iyo Gul-

dens aangenomen.

Een Schip lang 8y > wijd 22 , hol 11 Voeten, de Boot-
Sloep die 't hadde , 'k zal 't zoo noemen , om dat voor beide

dienft molt doen, was lang 20, wijd 6 Voeten , en hol 2 Voe-
ten 4 duimen , was met een Hackebord , zonder Spiegel , en
een Barkhout boven om de Kant, gelijk een Groenlandfe Sloep,

dog agter met een halv Boeifel.

Een Sloep van dito Fatfoen, en Grootheid, wierd ook, aan

een Hoeker die 80 Voeten lang was, toegepaft.

Bouwmeefters ook wel gewoon fijn , het maaken van Boot,
en Sloep aan haar Volk , voor een zekere Penning te befteeden

,

en is daar voor fomtijds minder of meerder bedongen , als volgd;

Een Boot tot een Schip lang 1^3, wijd 37, hol iy Voeten,
den Arbeid koften izy Guldens.

Nog een ander op dito Certer die hier gemaakt, dog ter

volbragcer Reife gefloopt moft werden, voor 100 Guldens. De
Sloep tot dit Schip wierd voor 45- Guldens gemaakt.

Een Schip lang 131, wijd 30, hol 13 Voeten 6 duimen
,

de Boot wierd befteed te maaken , uit 's Meefters Hout voor
100, de Sloep voor 40 Guldens.

Een Boot tot een Smal-Schip werd gemeenlijk ij a i5 Voe-
ten lang , en met Hout en Yzer voor 45 a 50 Guldens

, ge-
maakt.

Die aan Pleiten gevoerd werden, vallen 19 a 20 Voeten lang,

en koften 70 a 80 Guldens.

Groenlandfche Sloepen vallen gemeenlijk 25 Voeten lang, en
werden, voor 80 a 82 Gulden; dog ligt, en binnen van Ypen-
hout, gemaakt.

Nog dient den Bouwmeefter fijn Schip in voorraad mede te

geven, 1 a 1 Ankerftocken , 1 Roerpen, 1 Kalderftok, 1 Mal-

le van 't Roer onder water , eenige Schalmen , en Bouten tot

Puttings, eenige Hangen tot de Poorten, &c.

Maar fiet hier hoedanig een Schip voorfien was, van 15-4, Voe-

ten lang, en dat uit Ooft -Indien in 't Vaderland quam.

M m 2 Inven-
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Inventaris van een Schip komende uit

Ooit -Indien, lang 154 Voeten.

Onder de 'Bootsman.

i,ivent«- 6 r^Waare Ankers
risvandc f ^ l StOD-Ankcr.

i Werp dito.

Schipi. i Dito onbequaam.

1 Dreggen.

jj Zwaare Touwen van 18

a 19 Duimen.

z Kabels diro van 6 a 9 duimen.

1 Paardelijn.

6 Yzere Troflen.

6 Wiel dito.

2 Opgeflagen diro.

8 Lynen.

6 Bofle Huifing.

6 Dito Mirling.

8 Dito Lorring.

}, Huid Pompleer.

1 Groote Stengeftag.

1 Voorflengeftag.

2 Stuks groot Want.
1 Dito Focke-want.

1 Dito Befaans-want.

1 Groote Stag.

1 Dito Focke.

I Dito Bezaans.

1 Groote Schooten.

2 Fócke- Schooten.

2 Dito voor 't groot- Marszeil.

2 Dito tot liet voor- Marszeil.

1 Groote Drayreep.

i Dito Focke.

r 1 Dito in de Stenge.

3 Vaten Pek.

1 Dito Teer.

x Dito Harpuis.

Een Party geforteerde Bloks.

i 4 Groote Schrappers,

6 Dito kleyne.

8 Splishoornen.

6 Marrelpnemen.

4 Hamers.

ïz Geforteerde Takelhaaks.

a4 Gemeene Haaks.

3 Schinkelhaaks

ïz Kouiïe.

10 Poorthangfels en Duimen.
iz Schutbouten.

zo Geforteerde Bouts.

10 Overvallen.

if Bloks-Hoorens.

30 Lenfen.

i 60 Spyen.

|
40 Krammen.
z Ree - Kettings.

fo Bout - Ringen.

60 Ree - Ringen , cn Kram-
men,

j 4 Puttings.

6 Dito tot het Stenge-Want.

z Dito tot het Bezaans-want.

1 Beflage Kinnebaks-blok.

Onder de TroVooft.

BOeybouten met Beugels en Slooten.

j Kettingen, met 30 Beugels en Slooten.

Onder de ConftapeL

2MEtale Stucken . fchie-

tende

Yzer.

18 Pond
14 Dito a n Pond.

z Dito Metale a 8 Pond.

2 Dito a 4 Pond.
11 Dito
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12 Dito Yzerc a 8 Pond.
z Dito van 4 Pond.

50 Kogels van 18 pond.

380 Van 12 pond.

320 Dito van 8' pond.

110 Dito van 4 pond.

16 Kneppels van 18 pond.

J20 Dito van 12 pond.

no Dito van 8 pond.

30 Dito van 4 pond.

5000 Pond Buskruid.

x\ Vaatje Muskets-Kogels,

x Dito Sclirood.

iz Boflèn Lont.

Eenige Hand-Granaten.

Eenige Vuur-Potten.

20 Koevoeten.

24 Lange Pieken.

20 Dito korte.

Eenige dito Drielingen.

30 Houwers, met hare Draag-

banden.

12 Piftolen, met haare Tafièn.

69 Musketten , met haare Ban-

deliers.

64 Degens, met haare Draag-

banden.

20 Braadfpeeten.

277
3 Musket-Kraflers.

3 Beurs-Vaatjes.

| Rol Platloot.

1 Trommel.
2. Dommekragten.
6 Splishoornen of Marelprie-

men.

2 Mookers.

2 Klauwhamers.
1 Nyptang.

1 Snyders Schaar.

6 Vylen.

3 Kruid-Zeven.

2 Dito Lantaarnen.

24 Dito Hoornen.
1 Kogel-Vorm.
1 Koper Pannetje.

7 Kopere Kruidmaaten.
2 Groote Tregters.

2 Dito kleine.

14 Londflokken.

1 Evenaar , met 2 koopere
Schaalen.

30 Pond gewigt, daar toe.

1 Koopere Diflêl.

2 Kogel-Tangen.

2 Duivels- Klauwen.

4 Schut Lantaarnen.

Onder de I\uipc

'B
Ank - Schroev.

1 Speerhaak.

1 Strykbank.

Beflaghoopen.

Krooïen.

Schroodboor.

Schaavbeitcls.

Baars.

Schaav-

Snymeflen.

Paflers.

1 Holmes.

2 Hoeptangen.
2, Dryvhamers,
1 Drevel boor.

1 Kraanboor met 2 Doppea.
2. Ophaalders.

1 Omflag.

1 Deurflag.

1 Gatfchijv.

5 DifTels.

Onder de 'Bottelier.

75 T Eege , of volle Wa
| ter - Leggers.

20 Vaten , Verkens

genaamd.

1 Blaasbalck.

12 Hou te Lantaarnen.

1 Zeev.

2 Houte Pompjes.

Mm) z Dits
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2 Dito Kopere.

1 Nijptang.

1 Buigtang.

1 Hamer.

3 Fretten.

% Tapbooren.

1 Houten Evenaar en 2 dito

Schaalen.

30 Pond gewigt, daar toe.

2 Slonsjes.

l Handbijltjes.

4 Koopere Kraanen.

4 Ronde Lampen.

3 Nagthuis Lampen.

Onder

6 ^^Eforteerde Ketels.

\J 1 Kopere Poe me:

het Dexel.

i Smoor -pan.

I Doop -pan.

i Brood - pan.

1 Yzere Pot.

1 Vertinde Pot.

2 Vlacke Pannen,

x Vurkeri.

Onder de

1 C< Lijp -Steen.

1^ 1 Schuiv - Steen.

1 Flauwe Goot-diflèl.

1 Kat-diffel, breed % duim-

x Gemeene Diffels.

% Kerv-Bylen.

% Mookcrs.

2 Drevels.

2, Deurfiagen.

1 Voet-Yfer.

1 Maft-PalTer.

1 Groote Nyptang.

6 Wiggen.
12 Boor-Yfers.

Onder de

% T)Eil-Compaflen.

J_ i% Dito ronde.

E E P S-
1 Koopere Broodfchaal.

4 Flap -kannen.

x Pinten.

2. Halvpinten.

2 Mutsjes.

2 Halvjes.

3 Beekers.

1 Moftard - fteen.

8 Kaarsfteekers.

12 Bylen.

4 Wiggen.

3 Mookers.

3 Beflage Schoppen.

1 Vifch- Zegen.

de K^ock.

2 Tangens.

2 Roofters.

2 Asfchoppen.

1 Spit.

1 Tuyketting.

1 Hakmes.
2 Schuimfpanen.

2 Deurflagen.of Vergietteften.

j
3 Schattlepels.

Timmerluiden.

6 Avegaars.

2 Pek -Lepels.

4 Kalfaat- Hamers.

1 Trek -zaag.

1 Kraan -zaag.

1 Kloov-zaag.

1 Loofe Sreng.

, 1 Dito Wang.
1 Dito Ree.

1 Dito Roerpen.

1 Dito Kalderftok.

1 Dito Ankerftok.

1 Dito Pomp
1 Vat geforceerde Spykers.

Stuur - Luiden.

j 16 Nagtglafen.

I 1 Doos mee gereed fchap.

8 Diep-
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8 Dieplooden.

3 Loodlynen.

3 Prince 'Vlaggens.

i Dito Roode.

i Dito Witte.

i oTel nieuwe Zeilen.

^ i Dito Halvfleten.

I Oud groot-Zeil.

i Dito groot-Marszeil,

i Dito voor-Marszeil.

*79
x Wimpels.

3 Geufen.

i Vlagge op de Kruisfteng.

3 Ligters.

Zeden.

i Dito Befaan.

ï Dito Kruiszeil,

i Dito groote Blinde,

i Dito bove Blinde,

i Dito Bramzeilen.

Onder de Corperaal.

rRing-Yfer.

i Hand - Schroev.

I Saffrein - Tang.

i Schroev - Yfer.

i Gaat - Schyv.

1 Drillen.

2 Splits - Booren,

x Yferc - Oraflagen.

y Vylen-

x Sny- Vylen.

3 Hamers.

i Nyptang.

4 Deurflagen.

Meubelen, inde Cajun.

i T7-Opere Mortier , met

JS^ fijn Stamper.

8 Geforteerde Tinne

Schotelen

,

i Dito Lampet , met fijn

Schootel

,

16 Dito Tafelborden,

x Dito Soutvaten

,

x Dito Moftard-potten

,

% Dito Water - potten ,

3 Dito halve Kannen ,

3 Dito Wijn -Kannen,

x Dito Flap - kannen,

2 Dito Oly- Kannetjes,

x Dito Halv - Pintjes

,

4. Dito Kommetjes

,

x Dito Tregters,

3 Dito Beekers,

3 Dito Saucieren,

1 Dito Onderfteekfel

,

1 Koopere Kandelaren,

1 Silvere Schaal,

x Dito Beeker,

6 Dito Lepels.

TroYifie.

11 ~\ T Aten Spek

,

Y 7 Dito Vlcefch

3 Halve Aamen O-
lyven - Oly,

a Leggers Wijn

,

5 Vaten Grutten,

x Dito Grauw Erten,

1 Vac Afijn.

Sijn Ed'.de Heer Mcolaas Mtfen heeft ook een Voorraads-Lyfte

opsrefteld, paflende op een Schip lang 134 Voeten ,
bemand met 100

Koppen, vaarende ter Koopvaart , voor den Tijd van ix Maan.

den : getyk dezelve in zijn Ed«. Boek Pag. 280 gevonden werd

en hier te fien is.
Tafel
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Tafel van Scheeps-behoevten.

l^ox Gereedfchappen.

4 Y7' Eetds- met haar Dekxels

,

J^. wegende zo8 pond.
z Kopere Potten,

x Vlakke Pannen,

z Botter-panneri.

1 Smoor-pan.

z Schaf - lepels.

1 Botter - lepel.

% Schuim-fpanen , en daar toe
Oly en Katoen,

z Compas-lampen.

4 Kleine Lampen.
6 Kopere Kranen.

4 Botteliers Pompen.

4 Mokers.

1 Vuurflag.

1 Peper- molen.

4 Wiggen,
z Paar Schalen,

x Evenaars.

59 Pont Gewigt.

z Tangen.

z Vorken,

z Gaffels,

j Heugel.

1 Broot - korv.

3 Frets.

z Tuy- ketenen,

z Vuur- laden.

1 Blaas -balk.

2 Pekel - tregters.

3 Azijn-tregters.

2 Oly-kannetjens.

z Houte Lantarens.

2 Rode Lantarens,

z Sloncen.

1 Morftert-fteen.

1 Roofter.

j Treefr.

6 Hangers.

10 Stcekers.

3 Groote Schrapers.

8 Kleine Schrapers.

ï Stuk Dweil-laken.

z Vylen.

zy Mengelen Lijn-oly.

1 Vaatje Zeep.

1 8 Tonnetjes Zwartzel.

10 Pont Rode Meni.
8 Steene Kannen,
iz Potjens.

f Schyven Zwavel - ftocken.

9 Qüasjes.
36" Holle Backen.

36 Vlacke Backen.

48 Lokjens.

100 Kleine Eet - leepels.

iz Tafel-borden.

6 Houte Kranen.

3 Pollepels,

z Moudcn.
Voorts een Party Loop-riet,

Mofch, enz.

Ook eenige Ponden Spaan-

fchc Zeep , om Ljwaat te

waflehen.

1 Looze Steng.

1 Boots -Maft, en Spriet.

1 Wang.

5 Boejen.

30 Riemen.
zo Handfpaaken en Haakfteelen,

4 Vlagge-ftengen.

6 Riemen tot de Boere Schuit.

4 Yzere Schyven.

Woel -banden en Bouts, en

vorders Yzer - werk tot dc

Maften.

Wind- boomen.

Eenige Gieters.

Uit de Lijn - baan geeV ik

hem mede om wel Voor-

dien te \ijn

:

Pond.

Schiemans- Garen — 770
84 Bos Huizing — 84

84 Bos Marling — 41

2 Paar
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6

3

i

3
i

3 Paar Schoren

3 Paar Smyten
Yzere Trollen

Cabel-rouwen —
Paardelijn — —
Reeps — —
Jijn — __

24 Bos Witte-Iijnen —
8 Loot-lijnen —
2 Zegen-lijnen —
12 Viifch-lynen, 12 Stuk-

lynen —
2 Troflèn —

Loerding om te winden
1 Boots- touw —

Broekings na eifch ,

ook Vang-lynen.

793— 3$6
1 152
aóif

- 375

175
if4

— 7i

55
40

5°
236

150

Weegd te zamen ƒ 2 ƒ261
Behalven deze nog Kardeelen.
Raktouws.
Portuur- en Weev-lynen.
Vallen.

Mantels.

Boeyreeps.

Vayide Zeilmaker.

20 Lynen van twaalven

,

6 Bos Huizing

,

18 Pond Zeil-garen,

30 Naalden,

100 Ellen oud doek ,

2 Zeil-vaten,

20 Kousjens,

Een party los Klaver en Haar-
doek,

Poort- zeilen,

Geterdeerde Prezenning

,

Mammiring,
Hang-macken

,

Een Tapijt om in de Boot te

leggen ,

Van elk Zeil een dubbeld werd
mede genomen.

Van andere kleinigheden.
- O

7 Tonnen Pik,

28l
14. Tonnen Teer,

200 Pond Talck ,

8 Pond Reufel

60 Vadems Brand -Hout»
1 Huit Pomp-leer van 26

pond ontrent,

y Huyden Dek- leer,

26 Kleene Mammiringen,
6 Groote Mammiringen,
2 Gyn - Bloks 9 Schyven

4 Nagels,

50 Pond Swavel.

200 Kluwens Werk,
4000 Pond Harpuis,

10 Splits - Hoorens

,

1 5 Marrel - Priemen ,

Krab- Yfers,

Teer en Pik -ketels,

10 Putfen,

24 Pomp-platen,
10 Pomp-bouts,
6 Pomp-huyfen,

4 Pomp-haaken,
1 Penter- haak,

24 Onderfcheyden Haaks,
6 Groote Speilen

,

if Boots -haaks,

2 Schinkel- haaken,

30 Onderfcheyde Kouflên,

1 Kruk met een Stel,

2 Mikken tot de Boot,

2 Dreggen wegende 94 pond,
'1 Enter-dreg , welk weegt

236 pond,

3 Vleugel - fpillen

,

100 Raa - krammen ,

200 Raa - ringen

,

2 Klokken , Hoeken , en
Koperdraad

,

6 Bylen

,

2 Slooten

,

4 Elgers,

2 Harpoenen,
Hey- hoeken

,

Trek-zaag

,

Kraan-zaag

.

Kandelaaren

,

Timmermans Dreg

,

Verfcheide Poort en Ree-
ringen ,

N n Yfers

2

1

1
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Yfers om Lantaatnen aan

te hangen

,

Brant- haken

,

i Dommekragt,
10 Beflag - puttings ,

7 Dieplooden wegende ïyo p.

ix Servings,

x Spoel-gieters ,

iz Teer-quaften

,

3 Lantarens om agter op te

ftaan

,

36 Vadems oud TouWj
11 Harten,

ii Emmers,
300 Pond Swavel,

18 Compafièn,
1 PeyKCompas,
1 Doos met loofe Rofen en

Glafen

,

18 Uurglafen

,

1 Qijartiers- Glas

,

3 Vleugel -houten,

3 Vergulde Klooten,

4 Schrapers.

Grof Linnen tot Schroot-

facken.

Koevoeten.

Kettings tot Combuis en Ree.

Platen ,

Smeer- horens,

Vuer-fteenen

,

Schaaren ,

Pak -naalden,

Bezems, Stijfzel, Lijm, Krijt.

Koper en Yzerdraad,

Een of twee Zee-Uyrwerken,
ii Boffen Dreumels,

i Pont Mofcovifch Glas,

t x Schoppen

,

1 Slijp-fteen

,

1 Roode Vlag van 8 kleed,

1 Witte Vlag van 8 kleed

,

1 Staten Vlag van 9 kleed,

1 Staten Vlag van 7! kleed,

1 Staten Vlag van 6 kleed

,

1 Geusken van 4} kleed,

1 Topftander,

6 Nieuwe Vleugels,

1 Kolder - bril

,

4 Harten rot de Pomp

,

EPS-
4 Emmertjens. x Moskuils,

36 Carviel- nagels

,

1 Dobbeld en een enkeld Blok
tot de Stag,

1 Schijv in een oud Block

,

1 Klampblok,
10 Juffers tot de Boot,
x Spie- boffen, geboord.

VolgA het loefe !Blok-werkj

om te dienen
f

als t gévalt

dat andere reddeloos wor-

den of 'weg-rakm.

x Dubbelde Marsfchote bloks,

x Hangers van 15 duim,

4 Takelbloks van j 5" duim,
x Dubbelde Takelboks van

3 Voet

,

6 Bloks van 11 duim,
6 Bloks van 9 duim ,

ix Bloks van 8 duim,
ix Bloks van 7 duim,

%i8 Bloks van 6 duim,

1 Kinnebaks blok van tl voet,

24 Braambloks,

41 Carviel-nagels,

x Mos-kuils,

1 Groote Rak-mes, 3 Regel-

kloten,

1 Marffc-Rak,

24 Wand- klooten,

40 Lofe Schijven,

60 Loze Nagels,

ix Bloks van 10 duim,
6 Bloks van ix duim ,

x Dubbelde Tryffe- bloks,

<y Schyven. x Nagels tot de
Gijsbloks,

4 Schaven, x Nagels,

5- Juffers , wel beflagen met
yzere Hoepen.

Kardiel en Jijn- bloks.

Sleeden en Klooten tot Raks,
Zalingen

,

Doods -hoofden,

Emmertjes,

Lantaren-tonnen,

Hoosvaten na eifch,

Hek-
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Hekjcns

,

Zwartzel-quaften

Groote Riemen, tot yder Poort
een , om in tijd van ftilte,

jagt te maken of te vlug-

ten: deze werden tuflèhen

dePuttings,Boord gebergd.
Eenigc Scheeps - Ladders

,

Visnetten.

Volgd nu het K^'ijgs-tuig , dat-

me?! de^e honderd Mannen
^pude toevoegen; waar me-

de fy ?jg lequamelijk op een

reis
, als Voor is opgefteld

,

\oude konnen iveeren.

Metale Stucken van
12 pond —

Kamerswijs wegende
Metale Sucken van

ii pond —
Regt uitj wegende

Pond.

H70
2^40
2480
2470

2 Metale Draaken. van

6 pond — 670
wegende — — 66+

*• 8 Metale Stucken

wegen te lamen ƒ 143 91

4 Yzcre Stucken van

12 pond, wegen 13600
8 Yzer - ftucken van

8 pond , wegen 2 4000
4 Yzere Stucken van

4 pond , wegen 6000

16 Yzere Stucken we-
gen — ƒ 4,3600

Alle deze dienen te leggen

op bequame Rampaatden , die

met Touwen , door Gaten ,

welk in de midden zijn , aan

het Schip vaft gezort werden,
wanneer zeild in vrede. De
zwaarfte Stucken zetmen mid-

z8 3
den in 't Schip » om dat het
zelfde daar meeft verdragen mag.
25- Hand-bufzen of Mufquet-
ten die vry zwaarder te Scheep
mogen zijn als te Lande.

1 Snaphaans - roer ,

10 Scheeps - piftoolen

,

7 Heele Pieken ,

14, Drieling-pieken»

21 Halve Pieken,
3000 Pond Buspolfer,

400 Pond Lont,

4 Kopere Musquetten,

2f Sabels ,

25 Sabels van Henkszels,
12 Enter- bylen.

Eenige Hand-brazeletten,

en een Hellebaard , of
twee.

2jo Kogels van 12 Pond,
wegende 3000 p.

200 Van 8 pond ,

wegende 1600 p.
yo Van 6 pont,

wegende 300 p.
100 Van 4 pond,

wegende 400 p.

Zit600 Kogels, wegen-
de — ƒ 5"30o p.

Een Party groote en kleine
Steenen , om zig daar van in on-
derfcheidelyke voorvallen te kon-
nen dienen.

40 Schietboutsvan i2pont
wegende 480 p.

40 Van 8 pond
wegende 320 p.

20 Van 6 pond
wegende 120 p.

20 Van 4 pond
wegende 80 p.

^1 20 Schietboqts, we-
gende ƒ 1000 p.

Hier plagtmen voormaals Sta-

le Bogen , Rondafien en Panoi-
fen by te doen, dog decs zyn
nu niet meer in 't gebruik.

12 Braadfpeden.

N n 2 xo Loofc
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zo Loofè Maten
zo Hand- Granaten

,

8 Scheeps -Bylen

,

2 Beflage Schoppen

,

z Spayen,

10 Vuur-Steenen,
zoo Pond Schroot,

200 Pond Musquet- Kogels,

Pond Staaf- Loot,

zf Pond Draad -Kogels,

1 Rolle plat Loot , we-

gende — ƒ r jo p.

Z4 Yfere Koevoeten,

60 Ringen en krammen tot

de ftücken

,

10 Boord -henxzels,

zo Taly - haaks,

10 Loofe Bouts,

90 Lunfen tot Ropaarden,

10 Varkeftaarten,

1 Mooker,

2.4 Ringen en krammen toe

Poorten

,

30 Sluit-ringen ,

zo Spylen,

8 Haaken tot Ropaarden,

6 Plaaten tot defelve,

40 Yfere Lovers,

z Splits-hoorens,

3 Marrel-priems,

3 Platte hang-Slooten

,

5 RondeNeurenburger Sloo-

ten

,

1 Bout van 5 Voet , met

8 Voec- beugels,

z Bouts van 4 Voet , met

6 Voet - beugels

,

1 Bouc van 1 Voet , met

z Voet -beugels,

Enter en Penter- dreggen
,

waarvan de eerfte kromme weer-

haken aande handen hebben, en

de tweede kort van fchaft zyn.

'Bebalven dit beeft men cf het

Scbip nog nodig.

80 Vadems opgeflagen Want
30 Vadem opftaande Want,

E P S-

4 Opgeflagen Troffen,
iFynetros, tot Poort-touwen,

12 Bos Huyilng,

10 Bos- Marling,

1 Lijn van Seffen,

v Stitk-lynen
,

10 Leere Brand - emmers ,

3 Huyden om 't Kruit te

decken,

2 Beurs-vaatjes van 50 pond,

1 Beurs-vaatje van zj pond,

1 Bos Kork, op proppen te

maaken

,

1 Provooft-Lantaren,

2 Toe ~> T

1 Openï Lantarens '

1 Kruidflons,

1 Tregter tot het vullen der

Bandeliers,

1 Tregter tot Cardoefen te

vullen

,

1 Kruydmaat van een pond

,

1 Van een halv pond,

1 Van een vierendeel ponds,

24 Handfpaken,

10 Cardoes-ftocken

,

J Z4 Stelhouten

,

Z4 Wiggen,
10 Dubbelde Taly-bloks,

iz Enkelde Taly-bloks,

2 Lange Taly-bloks,

6 Lepel - kloffen

,

10 Aanfetters kloflèn,

10 Touw - aanfetters-kloflen ,

10 Touw-wiffers kloflen,

10 Groote Ropaarts wielen,

10 Kleene Ropaarts wielen ,

z Moskels voor de Conftapel

,

z Houte Hamers,

16 Houte Wiffchers,

20 Touwe Wiffchers,

1 Pond rode Verwe,

1 Pond witte Verw,
1 Pond blauwe,

80 Lantarens tot de Stucken

,

20 Schaaps-vagten tot Wiffchers,

8 Wiffer-ftocken

,

16 Kruid - lepels,

10 Lont - ftocken ,

3z Kardous-kokers

,

16 Hoe-



B O V W-K
16 Hoeken,
10 Draaplooden.

Conjfipèh GereeJJcbap.

1 Kopere Balancc,

4 Pond Yzer gewigt,

2 Pond Loot gewigt,

1 Kruid-zeef met een Trom.

1 Holle Bak,

2 Pond Kardous - Garen

,

3 Riem Kardous- papier,

ï Snyders Schaar ,

500 WhTer - Spykers

,

1 Hamerken met een fteel.

Schroot naar welgevallen.

Als ook Koevoeten.

4 Dozijn Naalden,

6 Snyders Rinden

,

6 Afbyters Tange

,

1 Buigtarige

,

1 Heele ronde Vyle,

1 Halve ronde Vyle

,

1 Platte Rafp-vyle,

1 Houten Omflag,

4 Boor-yzers

,

2. Conftapels Booren ,

10 Kopere Laat-priemen

,

10 Kruid -hoorens,

Tot yder Stuk 3000 pond

Kruid,

25- Kopere Nagelkens

,

10 Pond Talk,

5 Pond Zeep-

Voorts 10 pont plat Loot.

6 Pond Loot-wit,

4 Pond zwarte Verw,

1 Pond rode Meni.

ZwartCurk tot buiten-prop-

pen als genoeg is.

10 Pond Lijn-oly,

6 Pont Roet

,

3 Dommekragten,

8 Kneppels,

2 Mallen,

1 Beurs- vaatje.

Een party Poppen enVoor-

flagen om op 't Gefchut

te zetten, van vaft Hout.

N S T. 285
Corporaals Gereedfchap.

1 Hand-fchroev,

1 Kout - bey tel

,

1 Groote Lootlepel»

6 Kleine Lootlepels

,

10 Kleine Kogels vormen ,

"

1 Schraap-ftaal

,

1 Yzere Stamper,

1 Cratzer,

10 Houte Srampers,

1 Kanne met Oly om 't Ge
weer re fmeeren.

1 Vaatje Hamerflag.

Ballaft werd te Scheep ge-

bragt, zo veel , dat de Sche-

pen een bequame- lievigheid be-

komen , "t welk hoeveel 't zy,

d' ondervindinge leerd. Schee-

pen die na warme Landen va-

ren , voeren Houte Latten me-

de , om op te konnen zetten

,

en Zeylen over te ('pannen : om
voor de Zon bedekt te fijn.

En dele opgehaalde Tuigen,

meine dat genoeg zullen fijn,

om het Schip door Zee te (ui-

len brengen. Dog de Schee-

|
pen die ten Krijg juift wor-

!
den gefchikt , voeren meerder

1
Oorlogs-behoeftigheden met lig,

|
als Granaden , Maft- dreggen ,

' Stinkpotten, &c.

Aan defe honderd Mannen-,
'

die het Schip fouden voeren een

! jaar lang, men op de reyfe levens

;
onderhoud diende mede te ge-

ven, na mijn goeddunken, al»

de volgende Lijfte uitwijft :

"t geen meene als in dagen ge-

deeld, en na eifch en behooren aan

yderPerfoon uitwerf gedeeld, ge-

noeg tot haarbekomfte fijn zal.

L'ijjle Van Leeftogt ten beboe-

tten Van 100 Koppen Voor

een jaar-

16 Vaten Vleis,

N n 3 11 Vaten
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ii. Vaten Spek,
13 Amen Spaanfe Wijn ,

4 Amen FranceWijn,
6 Amen brande Wijn

,

9 Oxhoofden Azijn,

4 Amen Oly.

1 Qu,arteel Traan

,

z Tonnen fijn } Zout yder

f Tonnen groff £ 17 Zak

,

80 Tonnen klein Bier,

4 Tonnen goet Bier,

150 Tonnen Water,
8 Paar Hammen

,

6 Paar ftucken gerookt Vleis,

8 Paar gerookte Tongen,
108 16 Pond hard Brood,
100. Zacken Gort,

jo Zacken witte > „
x 5 Zacken grauwe 5

lirr«ca '

xf Zacken Booncn , die in

ftee van Erreten, alte-

met gefchaft werden.

4 Vaten Boter,

2704 Pond Stokvis,

330 Pond Zoetemelks- kaas

,

12 Pond Koeye-kaas,

\ Zak Moftert-zaat,

7^PondWaS,en)
Kariren

fo rond Smeer- S

Yder Man heeft op de reis

nodig een Vaatjen Brande- wijn

,

oreenig ander fterk Nat: 'tgeen

elk op zijn byzondere köften

verzorgt , na welgevallen.

Op 's Lands Oorlog- Schee-

pen fchaft men aan de Maats
als volgd:

• 4| .

<

M r.

Algeméne L'ijjle , Vande lyf-

togt op een Schip , Voor hon-

derd l\oppen ter Maand.

x2jo Pond hart Brood , tot

j pond yder hoofd ter

weck

,

40 Zacken week Brood.

450 Pond kaes , is 1 pond voor
yder hooft ter week,

f Tonden Vleefch, is li pond
yder man daags : en x
dagen 's weeks,

400 Pond, Stok- vis daar men
haring voert, anders moet
men hebben 700 ponr,

4 Tonnen Haring ter maant,
u Ton Boter ter maant,
j> Smal-tonne Gort ter maant,
4.1 Smal-tonne witte of groe-

ne Erreten.

Smal-tonne bonen, ofgrau-
we Erreten ter maant,

i Smal-ton wit zout ter maant,

i Oxhoofr Azijn ter maant,
3 5 Ton Bier by de winter , en
42 Somers,

4 Vadem Brant-hout by de
winter, en zomers 3 vadem.

Voor de Kajuit.

* Oxhooft Franfche wijn ter

maant,

4 Stopen Spaanlche wijn ter

maant.

x Stoop brandewijn ter maant.

1 Ham , en zomers een Huk
gerookt vleefch daar by,

\ Hollantze bover voor 4
maanden,

x Ponr Zuiker ter maant,

x Tonnen witte bclchuit voor

de reis. En Water tot ge-

noegte.

Comijne en groene Kaas

na behooren.

1 Kruit - doos geftofteert,

3 Stoop Oly voor de reis.

Moftert-zaat na behooren,

Men fiet by defe Lijfte klaarlijk hoe nodig het fy defelve ge-

reed te hebben , want fonder defe , men foude om veel Scheeps-

behoefte niet denken, en den Scheeplingen veel nodigheden ge-

brek doen hebben.
Utt
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Het XXXIII. HOOF D-ï> E EL
H A N D E L D

Van eenige gemengde Stojfe , als Van 't Arbeidsloon dat een

Schip kofi. Verfcheide Hoop-werken , Leverantie):
,

'Bejiek-

ken , Öfc.

INdc voorgaande Hoofd-ftucfcen heb ik zo veel vande Even-

redenheid der voornaamfte Scheeps- deelen gefchreven , als

(het befchaamdmakende woord moet ter Penne uitdruipen}

my mogelijk is geweeft te doen, en daar in zodanige Or-

der, en t' zamenknoopinge gehouden) als 't ontrent het bouwen

der Scheepen fig gemeenlijk toedraagd.

Evenwel fijn nog verfcheide aanmerkinge, die by de voor Vang*'-

gaande ftoffe niet gevoeglijk wilde invloejen, en egter ahemaal s^ff?
C

op Scheepen te pas, en uitkomen, overig, die alhier volgen en

den Rey fluiten fullen t met verwagtingen defelve den wectgee-

rigen Lefers niet onaangenaam te fullen wefen.

Alle Menfchen fien wel dat Scheepen veel Geldskoftende-Ge-

bouwen fijn: maar in 't uitdrucken der fumma taften d' onkun- v4 °tScw^
dige veeltijds dapper mis , defelve of veel te hoog, ofre laag te Houtis

ftellen , en felvs ervarene Bouwmeefters vinden in 't aanneemen van ™Zr
T

groote Kielen fig niet felden bedrogen, 't welk ook geen won- g>i"«w

der is ,
dewijl 't daar toe verordende Hout dapper mee of tegen

vallen kan, en 't heeft fig defen aangaande, ook heel
. anders,

als ontrent de Huishouw, daar meeft al het Hout regt en vier-

kant wefen moet. Sulks men als dan kan weten hoeveel Voe-

ten , en Duimen Houts men nodig heeft , en voor wat Prijs men
't felve, ter behoorlijker Langte en Dikte gezaagd, kopen kan,

't geen ontrent de Scheepsbouw, daar by na Deelen ganfeh krom,

in en uitschietende gezaagd, of gehakt moeten werden, zo geen

plaats kan hebben: ook en fijn alle bouw-Baafen niet van eert

Humeur en verftand, want het Hout dat d' eene tot eenig werk

nauwlijks genoeg agt.'fal d' ander denken veel te groot en té

goed daartoe te wefen, gelijk dit laatfte by na ontrent alle be-

fteede, of aangenome Scheepen, de goede Meefters uitgenomen,

plaats heefc. Daarom , mijns agtens , de fulke , die geduurig met

het bouwen, en toeruften van Schecpen befig, geheel wel doen,

dat haar nodig hebbende Hout felver koopen , en een eerlijk,

en fig des verftaande Man, om het ter behoorlijker fchik te

doen verwerken, daar over ftellen. Maar alhoewel 't feeker is,

dat welgebouwde Scheepen, in vergelijkinge van andere Bobbel-

blafen , tegens Water en Wind, Zanden, en Stranden, of- 't ge-

geweld van haare Vianden groot voordeel hebben, foo is 'c eg^

ter
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ter te beklagen, dat door de al opeetende Tijd, even foo haaft
als 'd andere , verteerd werden.

Hoeveel Wat evenredenheyd het Arbeidsloon, dat een Schip komt te

beiiTo„

A
„

r
' boften, tegen 't Hout dat aan 't felve verwekt werd, heeft, «

ontrent niet wel te bepalen. Want 't is feeker dat groote Scheepen, na

™ge„
ebe

" =»atc/*» haar Lighaam veel meerder Houts, en minder Arbeids,
dan de kleine in fig hebben. Sulks dat daar den Arbeid van
een Schip 15-0 a 160 Voeten lang, ontrent een fefte deel van
's Houts prijs fal koften, daar leerd de ondervinding dat een Ha-
ring-Schip , 't welk gemeenlijk 70 a 72 Voeten lang gemaakt
werd, wel twee fevende Deelen van 's Houts koften, voor Ar-
beidsloon wegfleept. Want een Harmgfchip werd gemeenlijk he-
fteed, behalven 't Ronthout, en Grov-yfer voor 26 a 28 honderd
Guldens, meer of minder na dat de Scheepen groot, en 't Hout
hoog of laag in Prijs is, en het Arbeidsloon werd by ervarene
Bouwmeefters op 7^0 a 800 Guldens gefchattet.

Siet hier een Voorbeeld, Van een Schip lang 153, wijd 37,
en hol 1 5 Vmen ,

dog [onder J^ocbrugge
, hoeVeel

't Arbeidsloon kwam te bedraden.

. • „ , . Guld. Stuiv. Pen
voor- Aan de Scheepstimmerluiden — ioioq 17

bteldvan. » , c .

r
r rT ,

u7 */ 2.

Arbeids- Aan de ajouwers, of Houtwerkers — 2303
loon. Aan de Houtfagers — 871

Aan de Boorders van 't Schip — ^j-o

Aan de Boorders vande Dubbeldeelen — 157
Aan de Huitstimmerluiden — — 4,30
Aan 't maaken van twee Booten, en een Sloep 260 —
Aan de Beeldfnyder — — Q
Aan de Schilder — — — — aog Q

Komt in 't geheel — ƒ isi96~^~iz IO

Ander Ander Foorbeeld, Vaneen Fluit -Schil) lam 122 <wüd m
Voorbeeld. . . ' * * ' -JO

,

hol j 3 Voeten 6 Duimen.

Tuflcben 't Verdek hoog — -

—

Op 't Verdek wijd —
Op 't Reehout wijd —

Was inde Kimmen binnen de Winkelhaak
Alles Amfterdamfe maar.

Huid Aan dit Schip wierd befteed het maaken van een Stuk op
kwcTcT

'

r Zaathout
> tot een Spoor voor de groore Maft den ingang

van 't Schip agter digt te maaken, en de Wegeringen daar over
heen tc voegen ; item % groote Banden , met 6 Zitters agter in
't Sehip te leggen. Nog vande Kimmen af tot de Barkhouten
toe, met 4 Duims-planken-Huid digt te maaken, alles wel af
te fpykeren, dog niet te reinigen, aan 19 Mannen, winnende

yder

S — 8

o — o
O O

10 O
O O
O O

6 — 6
26 - 3

14 O
2,
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ydcr 1 Guldc 10 Stuivers 's Daags, voor 9 en een halve Dag>

Guld. ' Stuiv. Penn.
Komt in 't geheel — ƒ 271 — ij .

En was dit Werk , door een neerftigen, vroeg en laten
arbeid , in 6 dagen afgedaan.

Nog wicrd hefteed het Dubbelen van 't Schip, vande Kiel
af tot de Barkhouten toe,- voorts te Harpuifen, zoals 'cin Zecschifte
varen moft; de Stevens met Kooper te beflaan; de Vingerlin- <i»>>beioi

gen
, en Merken aan te zetten ; 't Schip in 't Water te doen

&c"

loopen , en voor de Werv vaft te leggen , aan 25- , zo oude
als jonge Maats , voor 19 en een halve dag; dog hadden dit
Werk, door vroeg, en laat daar by te welen, in 10 dagen verrigt.

't Befchot van de Conftapels - Kamer , met twee Deuren daar Kom .

in, alle de Racken, en Latten daartoe behoorende.- item Com- tó. «
buis, Boctery, 't Befchot van 't Cabelgat, de Zoo om de Pom- JJSSL
pen, en ook alle Stutten , en Latten onder de Balken , wierd
aangenomen te maaken voor — ƒ 45-

't Maaken van 't Roer, en 'c zelve, daar 't nodig was, met Het R0erKooper te beilaan , zodanig als 't varen moft , wierd befteed «» maaken.

voor — — , fƒ 40 — o — o

Nog is aan dit Schip befteed het maaken van 'c Befchot voor
de Kajuit, twee Deuren daar in, met hec Beeld-werk daar om-

C
f?

hiet -

het befchieten vande Cajuit : het maaken van de Raamen , en *%A.
Blinden daar voor: wyders het Befchot van de Galdery , met
de Traliën daar in: ook een langs- Befchoc in de Cajuit: voorts
Kasjes, Tafel, Binken, Secreten: item 't Befchot voor de Hut
met 4 Coyen

, en een Stuurmans Tafel , hec Hackebord van
agteren te befchieten , en twee Venfters , tot de Lieten daar in
alles voor — — _ ƒ IK> — o — o'

Het maken van den Overloop, als: hec leggen van de Schaar- nftocken hec zagen , en paften van de Grieten en Calmajen , o,*ZT
het voegen van de Viflings ; hec maaken van de Luiken

} de &c
Balfcplanken zeiver c' Scheep te brengen , die wel re voegen

,

te Spykeren
, en af te reinigen , tot genoegen van de Heeren be-

fteeders, wierd aangenomen voor — ƒ Q

De Schoorfteen, met fijn Kap, 10 Steek - Trappen , 2 bèfte, KreW,en 4 flegce Krebbens , 2 Varkens- kotten , 2 Hoender-koyen , scS™
«n Slijp, mee een Piek- bank, quamen van Arbeidsloon ce

ftra,8cc-

koften — — r— ƒ 30 — o — o

De Legger van *t Galjoen wicrd tot genoegen van Bouwmee- „
fter, en Beeldhouwer toegeleid voor — ƒ 16 — — ge™-^
't Snyden van 't Beeldwerk koften — ƒ 180 o o Gali°en -

3 Pronk - Lantaarnen wierden gekeverd voor ƒ 30 — o

o En
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En quatn 'c Schips Arbeidsloon te bedragen als volgd;

Aan de Sclieeps - Timmerluiden , 't Schip

nog op 'c Land ftaande, beraald ƒ 4338
Schips N g aan dezelve, 't Schip in 'c Water leggende ƒ 104,0

ïo'oniVt Aan de Houtzagers , 't Schip op 'c Land ƒ 459
geheel. Aan dezelve , 't Schip in 'c Water fijnde ƒ 89

Aan de Boorders , 't Schip op 't Land ftaande ƒ 320

Aan dezelve, 't Schip in 't Water leggende/ 100

Aan de Sjouwers en Houtwerkers, op 't Land ƒ 887
Aan dezelve , 't Schip in 'c Water zijnde ƒ 764.

Nog aan dezelve voor 't Toetuigen ƒ 44Z
Nog aan dito voor op Hellevoetfluis bren-

gen, en Laden — — ƒ i8fo
Aan de Beeldhouwer — — — ƒ 180
Aan de Schilder — — — ƒ 160

10— I —— II —— If —

14 lü

8S

8

5 4Te zamen — ƒ 11632

Een ander Fluk-jchip
7
lang 133, wijd 29 Voeten 3 Duimen,

hol 1 3 Voeten , Amfterdamjs Maat.

Hoeveel '* QChip hadde Leggers — — — ƒ 5
inhoutei ^ Aan yder Zyde Oplangen — — — 80

|£f
SchiE Aan yder Zyde Buikftucken — —

Aan yder Zyde Stutten — — — — 8?
Aan yder Zyde, voor Apoftelen — — — 9
Steekers, voor, aan yder Zyde — •— — it

Agter dito , aan yder Zyde — — — 9
Willen inde Pijck — — — — 11

Wrangen op de Steven — — — 9

Balken in 't Ruim — — — — 2.4

Knien daar aan — — — J4

van het Het Planken, ofte Huid-digt maaken, vande Kimmen af, tot

Planken. Barkhouren toe-, dog niet te reinigen, wierd befteed aan 16 Man-
nen, winnende yder 1 Gulde 10 Stuivers 's daags, voor 10 dagen,

komt 140 Guldens , die die Werk verrigten in 6 Zomerfe da-

gen , diezy van 's Morgens te vieren, tot 's Avonds ten 9 uuren

lang maakte.

v«ndcn 't Leggen vande Scheerftocken , Viffings, Grieten, en Kal-
o«rioop. mayen ( dezelvc met Greine Balkplanken te decken ; mitsgaders

al de Luiken te maaken , op den onderften Overloop , alles

zo 'c vaaren moft ; dog niet te Calfaten , wierd aangenomen

voor . , ;— .— — ƒ 90 Guldens.

Van 't

1 rkeu.

't Schip te Arken , en de Arken by den aanneemer zeiver te

leveren, wierd befteed voor — — b — 8 — o

't Schip van de Kiel af, tot zoo diep als 't Laden moft,

te
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te Dubbelen; het Harpuifen; 't Schip in 't Water te doen loo- vant

pen; voor de Werv vaft te leggen, wierd aan de bovengefchre- Dubbclen -

\c 16 Mannen, en z onder -Baafen , befteed voor 30 dagen ,

komt — — — ƒ 810 Guldens.

En was alles in 10 dagen afgedaan.

Zeftien Gefchut-Poorten , te maaken , die te hangen, gelijkfe ^«je

vaaren moften , wierden aangenomen 't ftuk voor z Gulde 10
00rtcn '

Stuivers, komt .— — — ƒ4 Guldens.

Twintig Verdeks - knien wierden aangenomen te Zagen , tot

11 Stuivers 'c ftuk, komt — — ƒ n Guldens.

't Schaven van al de Verdeks - balken , op drie zyden onder vmie

met welftrookende Kanten afgedaan , nam een Man 1 Gulde J^^,
4 Stuivers 's daags winnende, voor twee en drie vierde dagSU fchavea.

aan, komt — — .— ƒ 3 — 6 —
Dezelve Pcrfoon nam aan het maaken van de Combuis , en uefchot-

Bottery, met al het daar toe behoorende Houtwerk , 't Befchoc
wcrk-

van 't Kabelgat , met een Deur daar in : het Befchot vande

Conftapels Kamer , met alle des Conttapels Racken , zoo tegen

't Befchot, als- onder de Balken: het Timmermans Huisje: item,

de Kajuit, Schans, en Bak van onderen te Dubbelen; mitsga-

ders Lijften inde Hoeken vande Balken te leggen , voor Z2 da-

gen, tot 1 Gulde 4 Stuivers 's daags, komt ƒ zó — 8 — o

Den zeiven maakte nog z Brood - kamers , z Zeil kamers, met Brood,

een Kruid- kamer, alles gedubbeld, voor — ƒ 40 Guldens. "amerT

't Snyden van al 't Beeldwerk wierd den Meefter Beeldhou-
w
^"'d"

wer aanbevolen voor — —
- f I S° — —

Een Tarty Blok- werk, tot dit Schip, in foort als Volgd ;

36 T) lemen tot Boot en Sloep. Blokwerk.

li Wind-boomen tot grooteen kleine Spil.

18 Handfpeeken.

14 Hoosvaten.

40 Kranflen , of Zuigers.

3 Rollen tot te Kabellarga.

4 Vlaggeftocken met vergulde Klooten.

12 Boflèn geboord; voorts al de Schijv-gaten in de Knegten ,

en Stengen ; mitsgaders de Marflen gemaakt, quam te

koften — — ƒ 290 Guldens.

Een ander leverende tot dit Schip

Oo groote , als Foc- 1 1 Kardel-Blok, Blokwnkj

keftag-Bloks,
| 4 Jijnsbloksin 't Want. '

O o 2 1 Dito



zoz
1 Dito in 't Bezaans-want.
z Dubbelde Marszeil-fchoot-

blocken.

2, Dito enkelde.

z Dubbelde tot de Bezaans-
choot.

2 Tot de groote Schooten.

2 Stenge-Windreeps- Blocken.
4. Dubbelde Blockcn tot de

Takels

,

4 Dito enkelde daar toe,

4, Dubbelde tot de Perdoens.
z Tot de Toppenanten,
z Tot Trijs. 3 TotdeTroflen.
z Dubbelde tot het Befaans-

Want,
Enkelde daar toe,

Dubbelde tot het Takel in
de groote, en Voormars,

Enkelde daar toe,
Tot een Borg aan de Maft,
Valblok,

Op den Overloop met
beflag

,

Kinnebak. Blok,
Talyblok op de Boegfpriet

,

Dubbelde Bloks tot de Sten-

_

gen,

z Dito tot de groote Stenge-
ftag,

2 Schooteblocken op de Kam-
panje,

z Dubbelde Bloks aan 't Roer,

S C HE E P S-
2 Enkelde daar toe,

2 Platte Nokgording- Blocken

,

20 Juffers tot het groote Want,
18 Dito tot het Focke-Want,
10 Dito tot het Befaans-want,
20 Dito tot de groote , en voor-

Stengen,

36 Dito tot Kruis, Blinde, en
Bramftengen

,

4 Dito aande Racken,
4,0 Kavinje-Nagels,

30 Want-klooten,

7 Gedraide Blocken tot de
Scheerlijn,

io Racken voor Maften en
Stengen

,

z Klampen op de groote Ree,
3 Dubbelde Blocken

, lang 16
a 1 8 Duimen

,

121 Blocken, tot het loopen-
de Want, groot

5; , d,
7, 8 , 9,10, II, i 2 ,

a 13 , Duimen : item
Spruitblocken , zoo veel
als genoeg is, voor de
fumma van ƒ 35oGuld.

4.81 Blockenvanalderley ioort,
* metPokhoute Schyven

,

en Palmhoute Nagels ,

wierden door een an-
der , tot dit Schip nog
geleverd voor 600 Guld.

Dubbe
len.

Een ander Fluit -Schip lang 140, wijd 34 Voeten 3 Dui-
men, hol 14 Voeten 6 Duimen, Jmftsrdamfe Maat.

HEt dubbelen des Schips vande Kiel af, tot zo hoog als 't van
Stapel loopende

, in 't Water finken foude , wierd befteed
aan 72, Timmerluiden , en 22 Sjouwers, yder genietende

10 dagen, 's Daags winnende als volgt.

1 Man 36 Stuivers 'a Daags, komt
2.9 Dito a 30 Stuivers, komt
6 Dito a 29 Stuivers, komt
4 Dito a z% Stuivers , komt
5 Dito a z6 Stuivers, komt
2- Dito a zf Stuivers, komt

Guld. Suiv. Pen.

18 — O — O— O — O
87 — O — O
56 — O — O
65 — O — O

*5 — O — O

2 Dito
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i Dito a 24 Stuivers, komt
4 Dito a 22 Stuivers, komt

,

1 Dito a ii Stuivers, komt
3 Dito a 20 Stuivers, komt
1 Dito a 19 Stuivers, komt
2 Dito a 17 Stuivers, komc _
1 Dito a 14 Stuivers, komc

,

1 Dito a 13 Stuivers, komt
21 Sjouwers a 18 Stuivers, komt
1 Dito Kan-tapper a 6 Stuivers, komt

Summa

(T~

Guld. Stuiv. Penn.

24 — O —
44 — O —— 10 — IO —
3o — O —

IO —
17 — O —

O —
6 — IO ——

, 189 — O —
— 3

— O —
ƒ 117Ó 10 O

Defe 94 Mannen hebben voor de refterende Dubbeling nog
genoten — — — — ƒ 391 — 13—5-

Sulks de geheele Dubbeling wegens Arbeids-

loon koften — —
. — — ƒ 1^69 — 3 7

ƒ 2101 ID oAl 'c Blokwerk tot dit Schip koften

Voor 'c maaken vande groote, en kleine

Spil wierd betaald ƒ 30 — o
Den Bouwmeefter genoot voor konft en Arbeid

van 't geheele Schip — ƒ 800 — o
Deszei vs Daggeld was anderlïnts — ƒ 4 — o

o
o

Een Spiegel - Schip lang 147 Voeten 6 'Duimen, wijd 56,
hol 1 5 Voeten.

Voet. Duim.
TjEt Hek was hoog aan Boord — — 7 o

XTjL Het Halvedek voor aan Boord hoog — — 6 — 6
Den Bak hoog — 6 — o

De Hut aan Boord hoog, voor — — — y —
agter ,

— — — 6 —
Den onderften Overloop van dit Schip te maaken , zoo als

'r vaaren moft ; te weten , Spondens inde Watergangen, en
Scheerftocken te hacken, al de Grieten, en Kalmayen

; mitsga- ^"'""P'

ders Vifllngs te leggen , en de Luiken te maaken ; voorts alles

na behooren af te reinigen , wierd aangenoomen
;

voor — — ,— — ƒ 110 Guldens.

Dit Schip te dubbelen; de Stevens met Kooper te beflaan;

al de Merken aan te fetten; 't Schip driemaal ten Harpuifen; in

't Water te doen loopen , en dan voort af te dubbelen ; ook D"t>be!en.

garen voor Pompen te maaken , wierd aan 28 Mannen befteed

,

yder 25 Dagen , winnende als volgt.

r(5 Mannen a 1 Gulde 10 Stuivers, komt — 600 — o — o

10 Diro a 1 Gulde 8 Stuivers, komt — jfo — o — o
2 Dito a 14 Stuivers, komt — 3f — o — o

De dubbeling koften in 't geheel 98 y — o — o
O o 3 Alhier
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Alhier kan in 't voorby gaan aangemerkt werden , dat de dub-

beling van dit Schip, alhoewel grooter dan 't voorgaande, egter

by na 600 Guldens minder van Arbeidsloon, dan 'c voorgaaande

koften. 't Welk ten grooten deele van d' onbeproeftheyd zo der Be-

fteders als des Aanneemers moet afgeleid werden. Maar een Kon-
ftapel de eerfte fchoot qualijk gedaan hebbende, verbeeterde de

volgende fodanig tot dat eyndelijk het Wit treft. En daarom

is defe tweede Beftedinge uit de eerfte ook verbeeterd geworden.

Alhoewel dit werk ook in 11 Dagen afgedaan was , en over luiks

de Aanneemers met neerftig vroeg en laat te werken, nog 1 4 Da-

gen Profiteerden; waarom het ook altijd meerder voordeel geevd,

als 't werk geen grooten haaft heeft, 't felve met foo weinig volk,

als mogelijk is, te verrigten. Want, volgens 't fpreekwoord,

hoe meerder hoop , hoe ilegter koop men heeft.

Twee Broodkamers, z Zeil-Kamers, 1 Kruid-kamer, alles

te Dubbelen zoo 't welen moet: item z Cardous- kiften ,- de

Zoode om de Pompen ; Stutten op Zaathout onder de Balken

te zetten; die onder en boven te klampen; Combuis en Botte-

ry, met haar toebehooren; z Koyen voor Kok, en Bottelier;

het Timmermans Huisje; het Befchot voor de Conftapels Ka-

mer, met x Deuren daar in; alle de daar toebehoorende Rac-

ken , en Latten : en nog 4 Slaap krebbens wierden gemaakt voor

140 Guldens. En was te vooren , voor dit Werk , aan een

Schip van dezelve Certer betaald — / 2.10 Guldens.

Bechot- Het Befchot voor de Hut , 2 opfiaande Deuren , en 7 Traliën
,crk

daar in s x Banken daar voor; aan yderzydex Kamertjes, yder met

een Venfter, en eenKrebbe; mitsgaders 4 Koyen inde Voorhut

}

een Gang om in de Schippers kamer te komen ; aldaar een Lede-

kant met een Tafel te ftellen ; 't Hackebord van agtcren te befchieten ;

een Luik om in de Kajuit te treden, en aldaar al de Ramen, en

Blinde te maken; het Hackebord te befchieten; Hacken om Tin . en

Glafen op te fetten; mitsgaders om Geweer op te leggen ; aan yder

Zyde een Befchot tot beveilinge der Secreren; een Wijn, en Bier-

kelder ; de Galdery door een befchot met Traliën daar in vande

Kajuit af te fonderen ; voor en agter Lyften daar tegen; een Bank in

vieren gedeeld, daar voor; ook een Bank tegen 't Hackebord ins-

gelijks in vieren gedeeld ; x Waterpoorten agter uit, en voor

yder een Looden Bak te ftellen ; x Secreten te maaken met haa-

re Dekfels; al de Lijften inde Hoeken vande Balken ; Latten

om geweer op te leggen ; Racken om Piftolen op te hangen ; nog

x Kasjes met Schuiven daar voor; x Ledekanten inde Kajuit.

Het Luik in 't Wulv , om 't Roer te konnen fchieten , over al

met Lood te beflaan daar 't nodig fal wefen ; het Beeldwerk

om de Kajuits-deur te paften; de Kajuits-deur felvs te maaken,

foo wijd dat een Rampaard daar door kan; 6 a 7 Traliën in

't Befchot te ftellen, met een Schuiv daar voor ; alle de Deu-

ren te hangen, en met Slot en Grendel wel te Sluiten foo

't vaaren moet; voorts den Bril met het Lijftwerk, en Rol,

tot de Kalderftok te ftellen nog 4, Hoender-koyen , en x Var-

kens-
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kens-kotten te maaken mee haar toebehooren alles tot genoegen

van de Heeren Befteeders, wierd aangenomen voor ƒ 100—o—

o

üog aan een ander Schip van dezelve Certer

was voor dit Werk betaald — ƒ 160—o—

o

De Legger van 't Galjoen wierd toegeleid, en de
Lcggeji

Kamme uitgeboord ten believen van den van 'tGal*

Beeld-houwer voor .— — ƒ 18—0—o
,ocn '

't Groote Nagthuis tot 3 Kompaflèn , en i Lig- Nagtbui.

ten wierd befteed te maaken van eygen

Hout voor — — — ƒ 18—0—0
Een dito klein tot een Ligt, en z Kompaflèn, voor ƒ 10—o—

o

Twee andere van defelve grootheid als de voor-

gaande wierden , tot een ander Schip be-

fteed, te maaken uit des Befteders Hout

voor —, — — — ƒ 14—0—0
Al dit Beeldwerk wierd gefneden voor — ƒ31 <r—o—o J^"-
't Schip van binnen en Buiten tot genoegen ge-

ScWldei

fchilderd, voor — — ƒ160—o—o ren.

Voor een geheel ftel Bloks, met Pockhoute Schyven, en Palm- D | ük .

houte Nagels, de groote Bloks met Metale Harten, en Yfere werk.

Nagels, 't famen met al hec Konftapels gereedfchap, groot en

klein, niets uitgefonderd , tot 30 ftucken Kanon wierd geleverd

voor —
•

— — f 75°—o—

o

Nog een halv Stel , Bloks en gereedfchap , tot 1 <j

Stucken voor — — •— ƒ 35°—°~
Aan een ander wierd nog bedeed het maaken van 6 Marflèn

uit de befteeders Hout; het maaken van alle de Schyvgaten en

Schyven, in Knegten ,
Stengen, Kraanbalken, Schooten, en

Kinnebaks-Blocken; het uitbooren vande Boflèn , Maft tot Boot,

1 en Sloep, met de Schyven tot defelve. Nog een halv Stel

Bloks met Pokhoute Schyven, of Metale Doppen, en Nagels

na behooren, 4 Vlaggeftocken met vergulde Knoppen, 24 Hand-

fpeeken, iz Haakeltelen, 8 Windboomen tot de groote Spil,

j dito tot de kleine, alles voor — — } 2.50—0—0
't Schips Arbeidloon in 't geheel kwam te bedragen als volgt. Arbeidt.

Scheeps, als andere Timmerluiden, 't Schip op, en aan de Werv 00n '

fijnde, hebben genoten — — ƒ80x9— 11— 12

Nog z Dito, die 't Schip in 't Goereedfe gat

hielpen brengen, en daar op bleven tot

dat geladen was ;— — — * 2 7— 8—

o

De Houtfagers in 't geheel — — 7 10— 7—

8

De Boorders van 't Schip, en Dubbeldeelen — 677—18—0
De Houtwerkers op de Werv — — 3^9—1*—

o

De Toetakelaars — ,—, — — 975-—10—iï

Die 't Schip tot Hellevoetfluis bragten en aldaar

laden — — — — l6 9z— 4—0
De Beeldhouwer — — •—

•
— 0—0

Arbeidsloon in 'c geheel — ƒ 12913— iz—o

Notiei
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t*1( "1 800

j
700

Hf 600
135

Voeten
> r>3°o a 290 {:

ll S
voor 200 a l8 f

iojr 100 a PO. 1
.

90 1 80 a 7f\
8x J SS a S°J

Een ander. Norifte Wr« een ander Spiegel -fcbip , by na Van dezelve Cer-
ter als 't Voorgaande

, lang 148, hol 15, wad 35
Voeten 6 Duimen.

Hetüoo-'t QChip wierd aangenomen te Booren , de Dubbel - deelenO daar onder gereekent, voor — ƒDog om dat al 't Hout wat dik viel , kreeg nog ƒ yo—o—

o

Dewijl hier iets aangaande 't Booren fchryvc , zoo kan ik
niet voorbygaan te zeggen , 't geen dezenaartgaande aange-
teikend vinde-, te weten , dat Scheepen gemeenlijk befteed wer-
den te Booren met eigen Gereedfchap

, dog vry Drank, voor
den dorft , ten Pryze als volgd

;

Scheepen lang 170 a tóf f
Dito lang 160 a
Dito lang ïyo a
Dito lang 14.0 a
Dito lang 130 a
Dito lang no a

Dito lang 110 a

Dito lang 100 a

Een Hoeker lang 80 a 8i

Dubbel-deeltjes vallen ontrent if & 16 Voeten lang, en fcant-
regt gehakt fijnde, gemeenlijk 9, ioan duimen breed. 3 Stui-
ver agt Penningen werd meellen Tijd voor yder (luk van Boo-
ren betaald.

Een Schip 160 Voeren lang, zal van deze Vuere
Plankjes circum circa nodig hebben — 700

Maar 130 Voeten lang, ontrent — , ?0
Grooter en kleinder na gelyke Reden.

Den Den Overloop te maaken op Conditiën alsmooP" vooren, wierd befteed voor — ƒ 140— o o

De spil- Het maaken , en ftellen van groote, en kleine
Spillen was aangenomen voor — ƒ 34 o

Sy wierden befneden voor — 3 3

Boot, en Voor 't maaken vande Boot, met haar toebe-
Soep

" hooren wierd betaald — — ƒ 125 o o
Voor de Sloep — — — — ƒ ^— q

Ben."^
^r 'e Pronk-Lantaarnen wierden gemaakt voor f 30— o o
Andere 3 tot een Schip vande felve Certer,

koften — — — — —. ƒ 27— o—

o

Drie
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Drie-en-tnegentig Kroinmers foo tot Oplangen , H«

als Stutten, wierden gelaagd, de Snede Houtügai.

voor — — — -— f t«3 8 —-o

Gemeene Knien tot Verdek-Balken, de Snede voor ƒ o—16—

o

Twe-en-twintig Honderd Beukenhoute Keggen ,

wierden gelaagd en gekruind, 't Honderd
voor — . , — ƒ o— ix—

o

Een Party EykeSofflmers lang 45 a Voeten,
wierden inde Meulen gefaagd , de Snede

voor _— ƒ 1— 8—

ö

Nog cenige Sneden , tot Greine Schooren onder de

Balken, yder Snede ,
— ƒ o— 6—

o

Al 't Arbeidsloon van dit Sehip quam te bedragen ƒ 1 ^x?i—0—0 '
£

loon.

Sijn Ed'. de Heer mïfèn heeft een Certer opgefteld, aangaan- staatva»

de de Prijs van alle de voornaam fte Scheeps-deelen , behoorende "" p̂
,

tot een Schip lang 165, wijd 43 en hol 16 Voeten: ziet hier wiji-n

defelve. Het Hout fal in koop koften als volgt;
hot 1 6Voe-

tcn.

De Kiel 4 ftucken lajig 1000! De Rantfoen- houten — ïoó
De Voorfteven — —

• 300 De Wrangens — 80

De Agterfteven ^ — ïxo Het Broekftuk — if
De Hekbalk — 60 1 De Hekftutten — 36

Seve Gangen in 't Vlak 44
Plank lang . . .

—

. 2460
Vijv Kim -Gangen 5- Planken lang — — — xioo
Vier Gangen toe de Huiddigt , f Planke, lang — 1400

Vyv-en-tnegentig Leggers yder 40 Gulde, komt -— 3800
Twee honderd Buikftucken yder tot 10 Gulde — 4000
Twee honderd en twintig Oplangen a 18 Gulde, komt 3960
Het Zaathout , ; .— ioo

Aan yder Zyde 5 Kimweges a 5 duim — — 600

Wegers in 't Vlak, en boven de Kimmen — 2100

Twee Balkwegers onder malkander a 7 duim — £00

Dertien Kattefpooren a 4^ Gulde 'c ftuk, komt — 585-

Zes -cn- twintig Zitters a 30 Gulde 'c ftuk, komt — 780
Voor 7, ageer 4 Banden, yder 40 Gulde, komt —1 440
Agtien Zitters daar toe a 30 Gulde — — f4°
Dertig Overloops- Balken a 85 Gulde 't ftuk —4

Seftig Knien, a 60 Guldens 't ftuk —
•

—- $6oó

Voor Watergangen, en KloflTen (— — 4^0
Voor Schaarftocken — -— — ^—160
De Grieten, en Calmayen — — tfo

Tnegentig Overloops -Planken dik 3 duim a 9 — 810

Balk , en Setweger tot het tweede Dek — — j6o

Wegers tullchen beide — — —
P p Twee-
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Twee-en-dertig Verdek - Balken k 50 Gulde — 1600
Vier-en-feftig Knien, a 2? Gulde, komt — — aóoo
Twee Banden voor in den Boeg —. — ijo

Zes Knien ageer aande Spiegel —
. —1

1—, 400
Voor de Schaarftockeri tot 't Verdek —. —. 160
Tweehonderd en dertig Stutte a 15 Gulde — 345°
Twee Spant Barkhouten dik 9 Duimen ~ 'i—;

1000

De Breegang, en Poorten —1 — — 570
Nog een Spant Barkhouten — — — 300
De Vollinge — — . — — — ^5'o

Nog een Spant dito met z breed Vollinge — — 280
Het Reehout, en Zetgang —I

— •—
• 2.00

Regelingen, en Wagefchot —- «_ " — ' — 70
'z Galjoen — — — — — 3 0C>
T» li IT t I Tri
Ruften, Halshouten, en Klampen — — 110

Voor [ Duims-deelen tot het tweede Dek ~ — 900
Voor dito van z Duim — — — 700

Voor 1] Duims-deelen en Ringels — — — 700
Agt-en-dertig derde Dek-balke, a zf Gulde — 950
Voor 76 Knien tot 8 't Stuk —

.
— — 608

Voor Balk en Setwegers — — — 2.96

Voor Watergangen en Schaarftokke

Op het tweede Dek — — — 300

Voor Waterborden , en Setweger

Op 't derde Dek — 4- _ 191

Voor Hutbalken en Knien — — —
Voor al de Knegren -~ — —1 — 2°°

Voor al de Beting-balken — — —
- 2.00

Voor twee Spillen , en 't Roer 200

Voor Scheenbreeker en Lyvhouten — — 60

Voor Schandecke, Bosbanken, Kruishouten 400

Hout tot al 't Binnewerk, als Befchots, en Kamers — 17^0

Hout tot Beeldwerk — ; +00

De Maften - - - — 4300

Nagels, en Stellinghout ~ ™ 600

Pek, Teer, Werk — — — foo

Voor Arbeidsloon — —' — — 15-000

Aan de Grov-fmit —
. — •— — 7784

Aan de Wantflager — — — ƒ2.89

Aan de Zeilmaker .— — — —'28x7
Nog wegens de Ankers —

. — — 967

Voor Koks-Gereedfchap — — —
. syz

Voor Scheeps nodige kleinheden fal nog komen de

fumma van — 2264

Sulks dat, na 's Mans rekeninge, dit Schip, behalven

deflèlvs Monture, ten minften fal koften ƒ $ftft

Dog of defe Calculatie ontrent het Hout, dat, gelijk gefeid

is , in Prijs veel op en neer kan loopen , en dapper mee , of

tegen vallen, wel gemaakt is, bekenne ik geerne geen genoeg-

fame
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famc ondervindinge te hebben, om defelve te konnen toe, of

tegen ftemmen. Maar ben evenwel van gedagten, dat, voor

foo veel in defeWe Koophandel mogelijk te giffen is, de waar-

heid al feer na komt.

Maar 't Arbeidsloon, van dit alhier opgegeven Schip, met

drie Deks, foude, na myn gevoelen, wel zooo Guldens meerder

beloopen.

Ook zoude, mifichen by foute van den Drucker, volgens den

hier voor gegeven Regel, voor 't Touwerk ontrent 6000 Gul-

dens te weinig gefteld fijn, want yder Cabeltouw tot dit Schip

zal ten minden zi Duimen dik wefen , en 9161 Ponden fwaar

wegen, moeten, derzulker 6 wegen dan 5^66 Ponden.

Alsmen nu z en een halv Touw voor al 't (taande en loo-

pende Want rekend , zo zal 't zamen komen 78718 Ponden

voor 't geen men uit de Lijnbaan nodig heeft. Tot 15- Gul-

dens de 100 Ponden , komt ontrent 11 807 Guldens aan geld.

Ziet het Werk:

X l Dikte van 't Tonw.

ZI

9161
6

441
88z

9ZÓ1 Wigt van een Touw.

Z3IJZ

Jfjóó Gewigt van 6 Touwen.

9261
li

185ZÏ

4630
Gewigt van 't ftaande

en loopende Want.

78718 Gewigt van al

't Want, met
de Kabelton-

wen.

Pond.

IOO
Guld. Pond. Guld.

TC 78718 n 8o7,|| Guldens dat al
J ' /°/ lu

vvVantkoft.

Nog fijn d' Ankers, mijns Oordeels, veel te ligt, en laag ge-

field } want , dit Schip zal ten minften 3 Ankers , wegende

yder ontrent 5000 Ponden , nodig hebben , komt t' zanicn

ijooo Ponden, tegen 15 Guldens de honderd Ponden gerqe»

kend , komt aan Geld 2zyo Guldens voor de 3 Ankers. Voor

al "t Blokmaakers Werk, dat alhier overgeflagen is, magmen,

na mijn gilling, nog wel ?yoo Guldens ftellen.

Zomen voor de Zeilen hier nog 3000 Guldens by field, zo

zal dit Schip , behalven zyne Oorlogs - toeruftinge ontrent

11 2000 Guldens komen te koften.
' Pp* Een



400
7o

30

15

300 SCHEEPS-
srutvan Een vermaard Bouwmeefter zullende een Haring- fchip aanne-

rfng-schip.
men

'
maakte by fig fèlve eerft deze Calculatie.

Het lange Hout tot de Kiel , Zaathout , Band-
wegers , Kimwegers , Watergangen , Scheer-
ftocken, en Barkhouten, zal koflen — 400

Het Kromhout zal koften — ^GO
Planken tot de Huid , en Wegeringen — 40o
30 Balkdeelen % duim dik a 2 Gulde 10 Stuivers 75
Voor andere Heele , en gezaagde Deelen ; 80
Vragt en onkqften —

, rQ
Roer, Spillen, Beting, Schilbanken , Micken , Kluifen 150
Aan de Timmerluiden voor Arbeidsloon
Aan de Houtzagers

Aan den Boorder
;

Aan een Kan-Tapper
,

Voor Werk, Mos, Riet, Teer, Pek, Arken, Plug-
gen, Klonen, Keggen, en Stelling-hout — 100

Zulks t' zamen — ƒ aaócTGüld.
Zonder Yzer, Spykers, of Ronthout.

vaneen Ha
Ee" ander Bouwmeefter hebbende aangenomen te maken ,

V. D.

ringTchip!
na Rijnlandfche Voeten, een Haringfchip, lang overftevens 71—0
Wijd binnen de Huid , _ 1?—• o
Hol onder den Overloop 7—10
Zonder Grov-yzer, voor 23x5: Guldens, en een Goude Ro-

fenobel , volgde in 't Bouwen defe Order

:

De Kiel was lang —- 58 o
Voor diep

x <j

In de midden dik vierkant x

Agter vierkant —, ,
, 1Q

Het Lafch lang , —
, ^ Q

De Binnefponde dik ,

En begon 15 Voeten uit den Hiel, re ryfen, of dunder
te werden, op dat het Schip een lang Vlak mogt
hebben.

De Voorfteven uit de Bovekant van de Kiel , tot de
boven buiten - Hoek , inde Winkelhaak lang 1 y

Dik

O 21

O O
Breed , in 't midden ; 4 g
Boven ___ 1 j 1Q
Onder 2— o
Heeft Bogt : , *
Valt

— 3
vaic — — 1 x— o
De Agterfteven , uit de bovekant van de Kiel, inde

Winkelhaak lang — . I4 ?
Is binnen dik g
Buiten dik, boven 0—6

Onder
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Onder dik ,

, , 0—4*
Boven breed j £
Onder ftreek

, ^ b g
Heeft Bogt ,

Vak "

't Schip liep voor 4 , en agter f Voeten op , gelijck
meeft alle Haring - Scheepen doen, die wel ge-
bouwd zijn.

De Zantftrooken breed __
Recfen zo veel, dat met haar buitekanten, op de Bin-

nefponde een regte Liny maakten.
Het voorfte Spant ftaat met de voorkant na het Bin-

nelafch vande Voorfteven.
Het agterfte Spant ftaat uit de Hieling op ,

Het voorfte Middelfpant ftaat uit het binnenfte Lafch
van de Voorfteven op I(5

De Middelfpanten ftaan wijd van den andere 4 6
De Scheerftrook ftaat voor aan de Steven, uit de bo-

vekant vande Kiel, hoog , .
, 9 <j

Agter hoog

7— o

IX-
ïn 't midden op de Holre van 't Schip, en daar komt

een Barkhout onder te leggen.

De Scheerftrook ftaat voor wijd , op 5 Voet uit de Steven 8— 9
Op 10 Voeten — 12— 7
Agter, op 5 Voeten — 7—10
Op 10 Voeten L 11— 7

De Zeilen tot dit Schip, van Hollands Doek, waaren breed,
en diep als volgd;

Het Grootzeil met de Bonnets —
De Fok met de Bonnets

De Bezaan met de Bonnets ,

Den Dreul .

Het Marszeil van Vlaams Linden

Als een ander Bouwmeefter aangenomen hadde te maaken graat

een Haring- Schip , zonder Grov-yzer, ofte Ronthout, voor ecn Hj-

2700 Guldens , zoo rekende hy by lig zeiven , voor Arbèids- ""S-fchi P-

loon 800—0—0
.Voor Spykers lxy_ _
Het overige was voor 't Hout , en andere behoevten ; mitsga-

ders de Werv, en Gereedfchappen.

jBejïek. Van een Hoeker, lang 80, wijd 20 , hol 11 Am-
Jlerdamfe Voeten , en gedejlineerd na Ooft - Indien

Ellen Kleed
dief. breed.

15 — 13
IZ IO
12 — 9
7
8

— 4f— 8

hadde te maaken

Voet. Duim.
E Kiel zal lang wezen . 66—6
Diep voor * 9Pp? Diep

De Kiel.
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Voet. duim.

Diep in 't midden —— — i— 5

Breed in 'c midden — — — i— 3

Op 't Agter- einde vierkant _ . — o—10

Het middel - Lafch lang — — — 6— o

Van onderen Gedubbeld met een Eyke, of Booke-

plank , dik . — o— %

Gefpykerd met Spykers lang —— o— f

Wyd van den anderen , — o— 6

Drie en vier op een ry.

De De Voorfteven , van de bovekant van de Kiel tot de
voorih-

boyen Binnen -hoek , in de Winkelhaak ge-
ven .

w -

meeten , was lang — .—,

2.0— o

Het Lafch aan de Kiel lang —
, —,

2— 6

Bogt , aan de Binnekant .— — —- 4— 6

Valt uit het binnenfte Lafch 1— —
.

1+— o

Dik — - o— 9

Breed , boven — — — 2.— 7

Breed , onder —• 3— o

Zy ftak aan de Binnenhoek boven 't Boeyfel uit 2— 8

De Ag- De Agterfteven dik — — — .
o— 9

terfteven. Breec| boven op haar fmalfte — — — 1— 5

Onder ftreek — — —
: — 6—0

Lang by de agterkant op te meeten — — 21— 9
Moet vallen — — —

• — 2-— o

De sant- De Zantftrooken dik —. — .— o— ïf

ftrooken. yan binnen met een Mefch-kante Schaal gevoerd , om bekwa-

me Lokgaten te maken.

De i„- De Vloerwrangen breed o— 7

houte». Djep op de Kiel — — 7

Inde Kimmen — - - 6

Wijd van den anderen —-~ o— 7

De Oplangen op de Scheerftrook dik — — o— 5:

2— 1
Despan-De Middelfpanten inde Kimmen , binnen de Winkelhaak

Sv waren boven ingetrocken — -— 1— 5

En haar meefte Wijdte, lag op de Holte van 8—0
Het voorfte Spant, ftond met de voorkant, uit het ag-

terfte Lafch vande Voorfteven 19—0

Sy ftonden wijd van malkander dat 4 Wrangen tuflehen

beide lagen.

Het voorfte Spant ftond met de voorkant op het bin-

nenfte Lafch vande Voorfteven.

Het agterfte Spant ftond uit de Hielling 13- 6

't7,»at-
Het Zaathout van een ftuk, breed — ^

— i_ 9

hout. Dïk _ . . jr , A,„

Door ydcr Wrangen een Bout inde Kiel. Aan
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' tnWr '3

•
"

Voet. duim.

Aan yder zyde drie Kimwegers, dik —— o— 3 De We-

Breed na den eyfch.
samëm'

Aan yder zyde een Bandvveger, dik .—
- — • O—3!

Breed na den eyfch.

Voorts 't geheele Schip te Wegeren met Planken dik z a o—z\

Voor en agter na behooren te verminderen.

De bovenfte Scheerftrook ftond met de onderkant , De

op 't Schips Holte, en liep voor op — 4— 6 S*%£
Agter _—. -ft— ——

'

7— 4
Was breed U> • °— 6

Stond, aan yder zyde, op het voorfte Spant nauwer dan

op het middelfte — o— 3

Op het agterfte Spant, aan yder zyde nauwer — o—4.1

Defe Scheerftrook had, op een Ry van 10 Amfterdamfe

Voeten, voor aan de bovekant, Holte. •

Op de eerfte Ry — —
i

— a*—
Op de tweede halve Ry ,— — —

• 5—
Op de derde halve Ry —; — —
Op de vierde halve Ry — —

•

1—
Agter aande bovekant Holte.

Op de eerfte Ry — — — 4—
Op de tweede halve Ry — — f—
Op de derde halve Ry — — !—
Op de vierde halve Ry — —
Om 't Schip te leggen drie

Spanten Barkhouten.

Het onderfte breed o— 1 o

Dik .—. — 0—5
Het middelfte breed o— f>

Dik —, — o— 4

Het bovenfte breed o— 7 ;
DeBjrk-

r-»-i ~ houten.
Dik — — o— 3

De onderfte volling breed o— 7

Dik — — o— *

De bovenfte volling breed o— 6

Dik — — o—ij

Het Boeifel breed .— — 1— 3 HetBocy;

Dik
,

o-** 1 '

Aan yder zyde met 4 opflaande Poorten.

Agter indePijk fullen 3, voor op Steven 4, en op de Bark- Bsnden-

houten x Banden leggen , lang , breed , en dik na den eyfch van

'cWerk, over al met Bouten wel gefloten.

Voet. duim.

De Balken onder den Overloop diep —1° Balken,

Breed 1— I

Wijd van den anderen r 3— 6

In 'tgroote Luik wijd 1 . 5— o

Aan yder Balk fullen twee Knien ftaan, foo lang als vallc De

konnen, inde zyde met 4, en inde Balken met 3 Bouten vaft Knie«-

gehegt.

Tuflèhen
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sn=teU. Tuffchen twee Balken fullen 3 * 4 Grieten leggen, dik 3

Duimen, breed na behooren.

«JSÏÏT ?
c Wrangen dik _ 0-4!

sdiecrftoc- Breed als t Hout wil uitleveren.
toi. «1 De Scheerftocken dik ^ ,Oerloops- . - u 4
Decka. Breed na behooren.

De Overloops - deelen dik . —__ o 2.

Met wel voorby den anderen fchietende Laflchcn.

Kn^'
n

!n
BeIlo° rlykc Viffings te leggen, om de groote Maft; een

Pompen. Knegt tot het groote Val, met twee Pompen te ftellen.

Luik«. jn den Overloop te maaken ? Luiken t als een voor 't Ka-
belgat; een tot het Voor-onder; een groot - Luik ; een agter de
Maft , om inde Roev te gaan-, en een om in de Koot , of
Kajuit te treden. ,

schoc De Schoewegcr dick — — ' — 3
wegers.

Breed zodanig darmen tegen 't bovenfte Barkhout be-

quaamlijk Schand-decken kan.

schil- Voor te leggen een Kropwrangen , en twee Schilbanken
,

met het Braadfpit daar in, en een Beting-balk overdwers. Voorts
re maaken al de Borft- banken , Kruishouten, Hals, en andere
Klampen.

Voet. duim.
Het Roer. Een Roer , onder breed — , ^

Boven Breed —
, , ,

, j IO
Dik boven u— —
Den Hals , en Kop lang —
Twee Helmftocken daar toe.

o— 7
z— 7

De Huid. 'r Schip , vande Zandftrook af, tot de Barkhouten toe, te

Beplanken, met Planken dik twee en een halve, en twee en
een vierde duim dik; dezelve boven 't Water, behoorlijk met
Bouten , en Spykers ; en onder 't Water , daar-en-boven nog
met Houte- Nagels vaft te maaken; dezelve met Arken, cn
Pluggen t? fluiten ; de Naden wel te Kalmayen , en met twee
Draaden Werks te Calfaten.

pe Dub- 't Schips Huid wel te Harpuifen, en dan met Geteerde, enw"g ' Gehaarde, Vuere Deeltjes, van de Kiel af tot de Barkhouten
toe, agter op 11 , en voor op 19 Voeten Diepte te Dubbelen;
defelve te fpykeren met Spyker de 1000 tot iy Ponden; wy-
ders de Steven met Kooper te beflaan ; de Merken aan te zet-

ten, en 't Roer te dubbelen ; alles dan wederom te Harpuizen
zo 'c Schip vaaren moet; dog de Dubbel -deelen zullen by de
Heeren Befteeders ten haaren koften werden geleeverd.

pecom: j^og te maaken, boven op hst Schip, een los ftaande Com-
buis-

buis >
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buis, om met Touwen, door Krammen en Ringen, aan Boord»

ter plaatfe daar 't beft zal vallen willen, vaft getuid Voet. duim.

te werden , binnen de kanten hoog — — 6 —
Breed .—; — — — 4 — o

Diep — — — — 3 — o

Met twee opflaande Deuren , boven in 't Dak met een klein

Schoorfteentje datmen rondom zetten kan-, de Deuren van bin-

nen met Blik 5 het Dak van onderen met Kooper, en agter

"t Metfelwerk alles met Lood, en Kooper, te beflaan.

Over de Man te Roer temaken een Paveljoen, met 8 Sty-

p

aVeijoen;

len, en 4 Ribben; mitsgaders de Dek-planken daar over.

Nog te maaken een Kabelgat, lang uit de binnekant vande <

t C3 \K\-

Voorfteven , tot de agterkant van 't Balkje daar 't Befchot aan g«-

ftaat — — — — 10— o

Agter 't Kabelgat een Voor-onder , lang —
• li— 8 ,

£

Ter vvederzyden daarin te maaken. dubbelde Koyen, twee lang, ,

en twee hoog, geevd flaap-plaas aan 16 Mannen.

Te maaken een Coot of Kajuit, lang — la— f De Ca.

Aan Stuurboord met een Ingang, dezelve over al met Gezaag- ,ult'

de , en andere Deelen ; als ook met Wagefchot daar 't nodig

zal wefen,tc befchieten; Kasjes, Rakjes, Bank, en Tafel; mits-

gaders een Ledekant te ftellen, tot genoegen van de. Ed: Hee-

ren Befteeders.

Voor de Coot, nog tc maaken een Roev , of Agter-onder , DeR0e <;

met 4 Koyen daar in, Kruid, en Zeil- kamer daar onder. Aan
Stuurboord twee Brood-kamers daar nevens, defelve onder, en

boven 5 als ook aan alle zyden met drie Quartier-deeltjes te dub-

belen, en een Zoode om de Pompen te maaken.

Item een Nagt, of Compas-huis te maaken van Wagefchot, 't Nag».

Lang „ . 3— 6 lmis-

Hoog — — 3— 1

Diep — — 1— 1

Met drie Schuyven daar voor.

Te maaken een Chaloup lang —' 2.0— o DeSloefi,

Wijd —. — 6—0
Hol — — 2.-4

Op de wijfe van een Bifchayer Sloep , dog wat Liviger

om een Anker te konnen ligten.

Nog te maaken al het Ront-

hout, Boeyen, en Anker-

ftocke , als een groote

Maft , lang onder den

Hommer —- 60—0

Den Top lang — 6—0 .
tRonta

Inde Vifling dik 1—j 8 hoor.

De Mars, met 14 Klam-
pen , en 3 Puttings,

wijc — —. 6— o

Q^q Hes
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Voet.

Het Gat wijd 3-
De Befaans-Maft lang 5:4,-

Dik
*t Kluivhout lang

Dik _ -
De Stenge lang

Dik —
De Bramfteng lang

Dik — _
De Kruisftenge lang

Dik
De grooce-Ree lang

Dik
De Befaans Roede lang 43
Dik o-

De Marszeil-Ree lang 19-

Dik , o-

De Blinde Ree lang 30
Dik , , 7
De onder Gyken lang 30

Dik — o

1-

46
1-

31-

o-

11-

o-

o-

44"
1-

duim

- 6

- o
- 1

- O
- z

- O

- 9
- O
- 6

- o
- 6
- o
- O
- O
- 6
- O
- 6

- o
- O
- O
- 7

Voet, duim.
De bove Gyken lang' 16— o
Dik ;— o— 4

Een groot Ezelshoofc lang 3

Breed
,

, 1.—
Dik 1— i
't Befaans dito lang 1— 4,

Breed ; 1— o
Dik — o— 6
Op de groote Steng lang 1*— 1.

Breed __ o— 9
Dik _ „0—6
De groote Salingeri langs

lang —
Dwers —
Op de de Befaans-Maft

langs —
Dwers —
Op degroote Steng langs

DwersIchecps —

6—
6—

3—
3—
3—
3—

O Ezclt.

„ hoof.

den.

klim

Voorts al de andere Ezelshoofden, Salingen, Vlaggeftóelen

,

niets uitgefondert. En nog een groote , en Marszeil-Ree
} een

Kluivhout, en twee Gyken in voorraad.

Ende of miflchien in dit Beftek , nog iets van 't Scheeps-

Timmerwerk mogt vergeeten> of overgeflagen weien, dat nog-

tans 't Schip, om in Zee te gaan, nodig hadde, zulks zal ver-

ftaan werden nog altemaal in dit Beftek begrepen te fijn; zulks

dat egeen buitewerk, of Loon zal mogen gepretendeerd werden.

Den Aannemer zal 't Schip moeten maaken met eigen Ge-
reedfchap , ten waar dat eenige zwaare ftucken ontbraken , die

in dat geval hem van de Ed: Heeren Befteeders zullen ter

hand werden gefteld; mits dat de zelve, 't Werk verrigt fijn-

de , aanftonds , in ftaat als op d' omvangft , zullen werden we-
derom gegeven.

De Ed: Heeren Befteeders zullen leveren al de Materialen die

tot dit Schip behooren : als alle het Hout , Yzer , Spykers ,

Nagels, Arken , Pluggen, Werk, Mos, Pek , Teer, Arpuis ,

niets uitgefonderd. De Spaanderen , en anderen afval zullen de

Ed: Heeren Befteeders met Becken-ilag verkoopen. Alleenlijk fal

den Aanneemer van den hoop Mot, of kleine Spaanderen zoo

veel mogen nemen , als tor het buigen der Planken fal genoeg

wefen.

De Ed: Heeren Befteeders fullen tot haaren koften een Toefien-

der ftellen , die nauw agt fal geven op al het Hout , en Yzer

dat aan dit Schip verwerkt werd , en daar van nette Notitie

overleeveren.

't Schip
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't Schip zal begonnen werden kalv February , en afgemaakt wannt*

moeten wefen den eerften July des zeiven jaars; of zullen de 'tSchipbe-

Ed: Heeren Beftedcrs yder dag naden eerften July voorfchreve, 1°™°""*

fonder eenig regenzeggen , aan de bedongene Penningen 6 Gul- kk« moe-

dens afkorten.
tenwefi,a-

De Betalinge zal gefchieden , een derde-deel als de Kiel ge- Hoeda-

leid, en Stevens geregt zullen wefen , een ander derde-deel als "'gdebe-

't Schip in 't Water, en den Overloop daar in zal leggen, en gJrE.n!
't laatfte derde-deel als 't Schip tot genoegen zal klaar wefen.

En is op voorfchreve Conditiën dit Schip aangenomen te

maaken , voor de fumma van 15-15 Guldens, by N. N. die daar
van defe volgende Notitie heeft gehouden:

Aan de Timmerluiden betaald hy — .

Aan de Houtzagers — —
Aan de Boorders — —
Aan de Blockmaker voor 't maaken vande

'Mars, en eenig gedraid Werk —
W egens 24, Hal v-vaten Bier tot drank voor 't Vol!

Wegens een Drinkgelag — —
Nog wegen fijn eygen Daggelden — —

Guld. Stuiv. Penru

Üb3 7 —
113 7 —
*5 4 — 8

5 —
40 —
f —

2.50 —
t' Zamen — ƒ1311 — — 3

Daar fchoot over — ,— 213 — 1 — 8

't Geen voor de Werv , en de daar toe behoorende Gereed-
fchappen rekende.

'c Blokwerk tot dit Schip , beftaande in alle de Juffers , tot

het groote, Bezaans, en Stenge-want Raks tot Maft en Stengen; werk

Bloks tot de Stag; item al de Bloks tot het loopende Want,
met Pokhoute Schyven , en Palm , of Ebbenhoute Nagels ;

4Windboomen, 12 Handfpeeken tot het Braadfpit; 6 dito tot de
Boot; 2 Schuthevels , Stelhouten, Wiggen, en Taly-blocken
daartoe; een Vlaggeftock met een, en een Hek met drie Vergul-
de Klooten, halve Schyven , en Hum-Spaanen tot de Kluivhou-
ten; voorts al de Kavinje- Nagels , en de Boffen te booren /

ook twee Elzenhoute Pompen te leeveren,- en nog een halv ftel

Bloks in voorraad , niets uitgezonderd, koften ƒ 12 5 Guldens.

't Groote Zeil was aan de Ree breed —- 16")

Met de Bonnets diep — — — 18
j

ka

'c Marszeil aan de Ree breed 10

1

Diep - —. — 8 I

De Bezaan onder breed — ^— 13 j-Ellen.

Agter diep — — — _ 12 1

De Blinde breed __ 12!

Diep JL- Si\
't Stag - Zeil onder breed ._ —_ 9J

De Ankers ydcr zwaar —— <—. 900 Pond.

De Touwen dick . . - 9 duim.

Q^q 3 't Schip

DeZri-
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vlaggen», 't Schip had defe volgende Vlaggen:

3 Princé Vlagge , breed y\ Kleeden, lang —
i Wimpel breed 3 Kleeden , lang —
3 Prince Vaanen lang 41, diep —
3 Stads-Vaanen lang 31 , diep —

,

3 Split-Vaanen lang 3^ , diep _
_-tGro»- ,

f Grov-yzer tot dit Schip woog —
Tot de Boot —i —
De Ankers gezamentlijk hadden gewigt

een andere Defelve Heeren en Meefters deden een Schip even als het
Hoeker, voorgaande maaken , in haar eygen Daggelden , en betaalden

wegens Arbeidsloon,
Guld. Stuiv- Pen.

Aan twaalv Timmerluiden — — 13x7 — o — o

Aan de Houtfagers — — 80 — o — o

Am de Boorders — — — 48 — 0—0
Aan de Houtwerkers — — _ 2)- — o — o

Aan den Bouwmeefter voor fijn toefigc — 100 — o — o

Wegens drank — —1 — 4? — 16 — o

Soo dat dit van Arbeidsloon koften ƒ 17x5 — 16 — o

By de Letter B is 'c Schip, en by C den Overloop in Plano

afgeteiken , te fien.

Het XXXIV. HOOF D-D E EL
H A N D E L D

Van <BeJlekkcn Van Verfcbeide 'Binmhmdfche V-wrtuigen. Als

Van een Smalfcbip. Van een Damlooper. Van een Tent
y

of Trckjagt. Van en <Boeyer-}a°je , en ook Van een Snebbe-

Schuit.

Seftek t"W "yQt dus verre heb ik met de Zee- Kielen bezig geweeft

,

vaneen m ;j n voornemen is, in dit Hoofd -deel ook iets, van
smaifc ip.

Scheepen , die Rivieren , binne- Mijeren bekruhTen , te

fchryven. Ziet vooreerft dan alhier een Beftek van een

Smal, of liever Wijdfchip, dat Koopluiden, en Paflagiers ruflehen

Delft en Antwerpen bediend. Het onderfcheid dat tuffchen

een Smal, en wijd- Schip is, beftaat alleenlijk daar in, dat het

eerfte zo nauw is gebouwd } dat door de Stad Gouda kan ge-

laten; maar het tweede zo wijd, dat daar buiten omgevoerd
moer werden.

L»npe, 't Schip zal Overftevens lang wefen ?8 Voeten, wijd op de

Moit«.

cen
buitekancen van de Inhouten 15 Voeten 8 Duimen , en hol

4 Voeten
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4 Voeten agter de agterkant vande Maftbalk, van de bovekan c

van 't Vlak, tot de onderkant van 't Spygat 6 Voeten 4, Dui-

men, alles 11 Duimen vooreen Voet, de Duimen uit een Rijn-

landfche Voet genomen fijnde.

Voet. Duim.

De Kiel zal breed wezen — —ft — 1 — 1 De Kiek

Dik — — 0—5-
Zal voor maar 4, Duimen binnen de voorkant vande

Steven mogen blyven, en van een ftuk lang tot

de Agterfteven uitloopen : voor en agter na be-

hooren toegehakt.

De Voorfteven binnen dik — — o — 9 DeVoor-

buiten — 4i — 7
A^-

Zonder looze Steven , of eenige Stucken boven uit

,

zal uit de Kiel voor over vallen — 5- — o

wel minder maar niet meerder.

. En om op gefielde Maat, zo veel als mogelijk is, een groot

Schip te hebben , zal onder de Lippen vande Boeghouten t8 dui-

men buiten de Boorden uitfteken , wel minder maar niet meerder.

De Agterfteven binnen dick — — o — 9 Agter.

Breed onder de Hekbalk , buiten — — 1 — o tte™>-

Zal vallen , . , — 1 — 9

't Schip zal oploopen, voor 4 — o -toploo-

agter — — 3 — ó p«i™»'t

En werd deze Order wel gehouden, ontrent meeft alle Smal,
Sch 'p '

of wijd - Scheepen , 't zy dezelve lang of kort fijn.

De Planken in het Vlak zullen dick wezen, van vijv uit een Hetvlak.

Voet.

De Buitegang van 't Vlak , zal aan de buitekant dick zijn

3 en een halve duim , aan de binnekant op de Dikte van een

vijv.

.

DeKimmegang, anders gefeid Wentelftrook, fal , tot fbo ver-

re defelve voor en agter kout kan aangevoegd werden, 3 Dui- g*

men dik fijn , en met een Sponde inde buitekant van 't Vlak
genageld werden.

De Gang die op de Kimgang ftaat, ook wel breede Gang
Brt„ailg

genaamd, fal insgelijks aan de onderkant 3 Duimen dik wefen,

boven op de Dikte van een vijv, onder met een Sponde inde

Kimgang genageld.

Voorts fal de geheele Huid dik wefen Planken 5- uit de Voet. DeHuid.

Voet. Duim,

De Leggers op de Kiel dik _ _ — 7 h«w
Breed -— —- _ o — 7 hout,

Wijd van den anderen —
i o — 8

Kimme-
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Voeti Duim.

Op yder Legger fal een Poot ftaan

Dik onder — — — _ o — ^
Boven — — — o — 4

In yder Gat fal een na den Draad -gewaffe, of uit een vafte

Plaat gefaagd, krommer ftaan , op 't vlak lang 1 8 Duimen , en
by de zyde op, foo lang als vallen kan, en behoorlijk is.

HetZa.tr Het Zaathout twee Stucken breed, in 't midden met
°ut-

een regte naad, breed — — — 2, — 6
Onder de Koker dik - — o — 6

agter — — — o — 4

De we- De Kirowegers dik
, , o 3

Breed
,

.
, 1 — 1

De Bandwegers dik o 'tl

Breed
De Zetwegers , en Buikdenning van Planken j uit een

Voet.

i — 9

iJden
"12 ^e Gangborden > inde Langte fonder laflën, foo lang dat

voor, en agter inde Boegen, fcherp vallen, dik
aan de buitekant o — 6

Aan de binnekant o — 3
Met een Schandekfel uitgehakt " . _, o — 3
TuflTchen 'c Schanddekfel en Denncboom wijd 2—0
Met een regte Naat in 't midden.

Scheer- De Scheerftocken breed 1 — 7
aockcn

' Dik aan de binnekanten o — 6
Buiten op de Dikte vande Plegtplanken, en met een Lyft

uitgehakt.

boom".'*"
^e Denneboomen uitmalkander gefaagd, uit een Plaat

dik ,—, —, , o — 6

Breed na behooren.

Bark- Het onderfte Barkhout breed — 1 — 2.

houtea- dik — 4
Van onderen opgehakt

.
o — 2.

Het bovenfte Barkhout breed 1 — o
Dik — 0—3

De Volling van onderen uitgehakt.

Het Boei(el dik 1 o — 3

Breed na behooren fonder Doeken. >.

Balken. De Maftbalk breed x — 4
Dik — — 8

De Valbalk breed — 1 — %

Dik o —10
De Roevbalk dik ,

> — —. o —* 8

Op
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Op de binnekant van 't Gangbord diep _
De agterple£tbalk breed ,

dik .
,

Met een Waterbalk uit gehakt tot op
Al de andere Ribben na behooren.

De Knien na den Draad gewaflên , fullen ftaan , 4 aan de Knien-

Valbalk, 1 onder de Plegt , 6 aande Maftbalk , 4aande Roevbalk:
item 4 aande Agterplegtbalk , en % aande Regel van 't Agteron-
der Luik: voorts een Kropwrangen onder en boven de voor, en
agter-Plegten.

De Huid, tot de Barkhouten toe, fal welen van Planken vijv DeHuid.

uit een Voet ; en fal van agteren tot vooren regt doorgaande

,

en wel ftrookende Naden hebben , en fullen , om namaals te be-
ter uitgehakt, en vernieuwd te konnen werden, boven de gefei-

de dicke gangen , geen Planken breeder als van elv Duimen mo-
gen werden gewerkt.

De Koker dik

Het Wagefchot tot het Den

Voorts fal den Aanneemer moeten leveren al het zo Eyken , Befchfei:

Greinen , als Vuurenhout , tot het befchieten van twee Roe- wcrk-

ven , Voor, en Agter-onder nodig, ten believe van den Bcftee-
der, die het ook vry zal ftaan, dit Werk te laten maken dien
hem wel zal gevallen.

Den Aanneemer zal moeten leveren, Roer, Zwaarden, An- Toettcl.

kerftocken, Overloopen, InVpit, Braadfpit, Bril, Voor, en Agter-

Rol, Speenen , en een Ladder in 't Ruim.

Nog zal den Aanneemer leveren , al het Perzenning - doek
, K ic jnJg,

en Perzenning - Spykers : item Mos, Werk, Pek, Teer, Na- h<wcn.

gels, Wiggen, Pluggen: en voorts het Schip bedreven, en klump-
ree te maaken.

Den Befteeder zal bezorgen al het Grov-yzer-, al de groote en YfcrwwB

kleine Spykers, Hangfels en Slooten ; item het Hout tot Maft,
Spriet , Kluivhout , een Ladder op het Den •, 't geen den Aan-
nemer altemaal na behooren zal moecen maaken , ten genoege

van den Befteeder.

Den Aanneemer heeft beloovd, volgens dit Beftek, 't Schip
ho

Vool

[

tc maaken voor de fumma van 1900 Guldens , t' ontfangen wieni aan*

1000 Guldens als Kiel en Stevens geregt zullen wefen, 5-00 Gul- êtmmc;1 '

dens als 't klaar is , en de refterende 400 Guldens als 't een

jaar zal gevaren hebben. En heeft buiten dit alles , tot bekrag-

ting van dit Contradt, nog aanftonds ontfangen een goude Du-
caton.

Steven,

De Voortleven viel 6 Voeten, dog was wat te veel. höut
CmF'

Dg
'

31I
— 9

1 — 7
1 — z
0—8

1
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Dc agter-Scheggc, of Slemphout daar 't Schip op gefchorc

was, was uit den Hiel 20 Voeten lang.

. Guld. Stuiv. Pen.
t Grov-yzer wierd de Smit aanbefteed tot

14 Guldens de 100 Ponden , het brflaan van
Juffers, en Bloks daar onder begrepen, en be-
liep ontrent — — _ ƒ 30o — o — o

spykcrt. De Spykers groot, en klein — ƒ ïl0 o o
De twee Ankers wogen 310 Pond, tot 3 Stui-

vers 8 Penningen 't Pond, komt — f 74, — 5- — o
Blokwerk. Al 't Blokmakers werk: als Bloks en Schyven,

Handfpeeken
, Wrijvhouten , Haaken ,

Boomen, Slaggaanders, Pompen, Dweil,
en Vlaggeftockcn

, Kavinje-Nagels , &c. ƒ óf — 0—0
tZc''- Het Zeil, en Fok , groot 272 Ellen Hollands-doek,

tot 18 Stuivers d'Elle, komt — ƒ 245- — 16 — o
't Schip was aan de Maft 13 Elle hoog bezeild.

E?nan- Nota , een Smalfcliip lang 65 — wijd, op de Stad Gouda,

schip""'"
ho1 6 Voeten

' 7 Duimen: het Hol was hefteed voor 2775- Gul-
dens, het Grov-yzer woog 1800 Pond, tot 15 Guldens 'f hon-
derd

, komt 270 Guldens aan geld. 't Zeil behalven de Fock
koften 230 Guldens.

Ziet hier wederom een Be[lek -van een Vamlooper.

utftek T^Erftelijk zal in 't befteeden , en maaken van dit Schip ,

D3'm!oo. S-j over al moeten gevolgd werden de Wezelfe Voetmaat ,

p«- van 1 1 Duimen voor een Voet , zodanig als hier voor (laat

uitgedrukt , alwaar 't ook dat by iemand anders een meerder
of minder Langte voor de Wezelfe Voet-maat geagt , ofte ge-
nomen wierde.

Ungte. '
r gthip za l jang zijn f6 Voeten , wijd dat , de Zwaarden

afgehangen, het rakende, en egter gemaklijk , door de Duikers
wijdte, van den Leidfendam kan gebragt werde. En op dat ook de

Wijdte, zoo veel mogelijk is , binnewaards bevorderd wierde ,

zo zal dit Schip op de bove-buitekant vande Kimmegang , of
Wentelftrook , zo wijd als op 't Barkhout vvefen moeten , en
ten minften, van binnen, tegen de Zetwegers gemeeten lijnde,,
elv Voeten en een duim Wijdte hebben.

Hoi. 't Sal hol wtfen , vande bovekant vande Buikdenning tot de
bovekant van 't Gangbord in 't Spygat, en vier Voeten agter de
agterkant vande Maftbalk vijv Voeten, wel meerder, maar niec

minder: op dat alfoo, in 's Lands yking, 18 Laften groot moge
vallen.

,, Voet. Duim.
voor. i3e Voorfteven binnen dik —- o — 8

Buiten i „ „ , — 6

Breed

ftmiu
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Voet. duim.

Breed buiten de Boorde onder de Barkhouten i — 4
Sonder eenigc ftucken boven uit.

En vallen na 't Oog vanden Meefter, dog hoe fteilder hoe liever.

De Agterfteven binnen dik — — — o — 8 Agtef-

Onder de Boeghouten breed — — 1 — o öerai;

Na behooren toegehakt, fonder eenigc Stucken boven uit, en
hoe fteilder hoe liever.

De Kiel fal een ftuk lang wefen, en tot buiten de Agterfte- K;e;,

ven uitfchieten, en voor 4 Duimen daar binnen blyven.

Dik — — — o — 4
Breed —- 1 — o

De Santftrooken fullen haare halve Dikte in een Sponde 3 en
Santttro

een halve Duim breed, van boven inde Kiel gefonken werden, ken .

en met Wervenhoute-Nagekjes daar aan gefloten werden. Ook
fal yder Legger een Nagel hebben die befyden t Lokgat, door
de Santflrook, inde Kiel gaat.

De Vlakplanken , mitsgaders de Santftrooken fullen 2 Duimen
dik wefen, dog de Buitegang fal aan de buitekant 2 en een hal-

HetVIak'

ve Duim moeten dik fijn, tot foo verre defelvc voor en agter

ongebrand fal aangevoegd konnen werden.

De Kimmegang, die veel vallende, en wegens de drooge Gron- Kimme .

den onder 't Vlak flaande fal fijn, fal van een ftuk lang, en ft) gang.

verre defelve kout kan werden aangebragt 3 Duimen dik fijn,

en aan de buitekant 14 Duimen breed wefen, dog binnen foo

veel fmalder, dat beide de|Breede-gang, en de buitekant van 't Vlak
verliefende , daar agterftaan en fal dan om 't andere Krom een

Bout door de Kimmegang geflagen, en op de Kimvveger met een

Ring geklonken werden.

De Huid fal Kerveel-werk, en tot aan de Barkhouten toe, DeHuMj
Planken f uit de Vost, fijn. En op dat het Schip oud werden-

de, te beter, en onkoftelijker mogt gerepareerd werde, foo ful-

len in het midden geen Gangen breeder dan 1 1 Duimen mogen
wefen, voor en agter fmalder na behooren, en al tem aal regc

doorgaande, en welftrookende Naden hebben.

De Barkhouten fullen foo verre defelve kout konnen aange-

fpannen werden , vaneen ftuk lang, en drie en een halve Duim houten,

dik wefen, en behalven 't Gangbord, dat daar op buiten uit

fal leggen 9 Duimen Breedte hebben.

Het Boeifel dik 3 en een halve Duim : breed na behooren. _ H'e
,

Boeifel.

De Gangborden fullen tufichen het Boeifel en den Denneboom DeGang*

in, ten minften veertien Duimen breed wefen, en voor en ag-
borden-

Kt ter
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ter van ftuk foo verre inde Boegen loopen dat Scherp Vallen,
(lillen aande binnekanten 3, en aande buitekanten 5 Duimen
dik fijn , en van onderen , aande buitekanten met een Sponde
twee duimen diep uitgehakt werden, daar de Inhouten agteren
tegen aan fullen fchieten.

nutooms!""
De Denne-boomen fullen aan de Bovekanten dik fijn 4 Dui-

men, aande onderkant een en halve Duim, breed na behooren.

sc£cr- ?C ^chcerftocken aan de binnekanten dik vier en een halve

itocfc'n.
duim

' breed 18 Duimen , met een Lijft uitgehakt; de Plegt
voorts van Planken 6 uit de Voet.

k
°eKo°" De Kooker dik 4 en een halve Duim.

inhout. Dc Leggers zullen op de Kiel dik fijn 6 Duimen , breed

6 Duimen, van den anderen wijd 8 Duimen.
Op yder Legger fullen twee Pooten ftaan breed 6, onder dik

4, en boven dik 3 en een halve Duim.
In yder Gat fal , uit een vafte Plaat gezaagd, krom ftaan,

breed 6 Duimen , dik na behooren.

Het Zaathout fal onder de Kooker breed fijn zo, dik 5, en
agter 3 Duimen.

Zaathout.

Wegen. De Buickdenning fal fijn van Planken 5 uit de Voet , de
Kimwegers breed 12,, dik 3 Duimen. De Bandwegers ren roiu-

ften breed 1 8 , dik 3 Duimen. De Zetwegers van Planken 6 uit

een Voet ; alle na Schips beloop wel ftrookende , en fonder in

de Langte cenige Lafichen te hebben.

Vost. Duim.
Bata. De Ma(lba ik breed 1 — 5-

Dik ^_ — 0—8
Het Agterbind breed — —, — 1 — 1
Dik — — — — „ — 7
De Valbalk vierkant — — ,—, o — 7
De Balk in 't Agteronder-Luik, breed — o — 8

Dik — —r — — — — 5-

6 Na den draad gewafle Knien zullen aan de Maftbalk

ftaan.

6 Dito aan 't Agterbint.

4 Dito aan de Valbalk.

4 Dito onder de Plegt.

Kuiea. z Dito aan de Regel in 't Agter-onder.

2 Dito op de Zwaarden, tot bovenden Denneboom uit; voorts

4 Voeten van malkander ; een Knie onder de Gangbor-

den ,
agter de Wegers , yder met een Knie , om den

Denneboom vervangen.

gtfehidw? Den Aanneemcr zal moeten leveren al het Eiken, cn Greinen-

hout
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hout tot het Befchieten van 't Voor , en Agter-onder ; mitsga-

ders loofe Roer, welkers arbeid den Befteeder tot fijnen lafte

zal nemen.

' Den Aanneemer zal moeten leveren : een nieuw Roer; eeri
Mn
^«<j«*

Helmftok met een Knie daar aan, Zwaarden, Voor, en agter- "ogT™

Rol ,
Overloopen ,

Stuurplanken , en Schilbanken , Speenen , en »«« H
Kanvinje-Nagels , Werk, Mos, Houte Nagels, Arken , Plug-"""

1-

gen, Pek, alle de kleine Spykers beneden de Lasyzers ; voorts

het Schip bedreven , en klamp-ree maaken ,• alwaar 't ook dat

eenige kleinheden hier ontrent vergeeten , ofte overgeflagen mog-

te fijn. 't Schip zal onderwater genageld en gefpykerd ; dog

bovenwater alleen gefpykerd werden.

En zal den Aanneemer tot dit Schip moeten gebruiken goed Veiftha

Wezelfch Eikenhout , zonder eenige onbehoorlyke Spintige of
ôe

e

d

n

an
?
gtt

wanne Kanten, waar orurent den Bouwmeefter opregte Scheeps- bcüegcca.

timmermanfchap zal betragten. En of by geval , en buiten ver-

wagringe, tuflchen den Aanneemer, en Befteeder over eenig ding

verfchil mogte ontftaan • zo zat al zulk verfchil , by twee zig

des verftaande Mannen, by Partien , yder fig een te kiezen, aari-

ftonds , zonder eenig tegenfeggen , heilegt , en uirgeweièn wer-

den.

Den Befteeder fal tot fijnen lafte behouden het ieveren van

al 't Grov-yzer, met de groote Spykers , tot de Lasyzers inkluis,- m
"

oeten lïR

item al'tPerfenningdoek, met de daar toebehoorcnde SpykertjeSi veren,

ook een Tonne Teer, om 'c Schip te Teeren , en te gebruiken

daar 'c van noden zal wefen ; en nog 3 Halv-vaten befte Bier

tot een Drink-gelag. En is defen Damlooper op voorgaande Con-

dirien aangenomen te maaken voor de fumma van ifoo Gul-

dens te weten, 300 Guldens als 't Schip van de Werv vaart;

en voorts alle jaaren i$o Guldens, tot de volle betalinge toe.

En is buiten dit alles, tot bekragting van die Accord, aan-

ftonds een Goude Ducaton op de hand gegeven.

't Grov-yfer kwam iy8 , en de Spykers 130 Guldens te bcdra-
Hmred

gen, doe men moet weten , dat al het Tuig van een Oud Schip, g™ yfix,

op dit nieuwe overgefet wierd, want het Grov-yfer andetfints ™W«>
merklijk meerder foude beloopen hebben.

Siet hier nog eenige aanteikeninge Van een Tent-jagt, dat door

een 'Paard getrocken merd : alles Itynlandfcbe VKten.

By de Letter A is 't na de Maat afgebeeld

»t TXTAs lang 37 Voeten 6 Duimen, wijd 7 , hol op 'c Bark-

VV hout 1. Voeten x Duimen.
T

Voet. Duim.

De Kiel was lang — — - — 3° — 6
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Brecd _ _ :
>

Vo"' ^im *

De Voorfteven was inde Winkelhaak vande bovckant
vande Kiel, tot den boven binnenhoek lang

By de Bogt van vooren om gemeten . .

Dik —- _ _
Aan de Kop breed .

De Kop ftak boven *t Barkhout uit

Sy viel uit het langfte Lafch
; , . ^

De Agterfteven viel . ,

Inde Winkelhaak lang

Onder breed
,

De Schegge uit den Hiel lang

Aan de Steven breed
,

,

De Steven dik __
De Spiegel aande Agterkant wijd
Dik . _ __
Breed — .

De Hekbalck breed _
Nota, de Spiegel was te nauw.
Het Barkhout breed

Dik —
,

Het vafte Boeyfel in 't midden breed — *
Het Roer breed ,

De Tent lang — —
,

Hoog uit de Kiel voor

Agter —, — —
De Stuurplegt lang

7De Banken hoog j t

^By de Letter B is een Boejer-jagtje te ^ien.

3 — 9
jo — 8

-5?
1 — 6
o — 10

O
— j'o

4—0
r — o

7 — 1

1 — 7
o — f

4 — 1

— 7
2 — z

o -4;

o — 5-

0—4!
O IO

3 o
18 — 6

f — 4
o

27 o
8— o
i— 6

o

Hol op de Boorden
Het vafte Boeyfel breed

Het looze Boeyfel breed Q ^
De Kiel was lang ; _
De Voorfteven viel uit het Einde der Kiel
Was aan de Binnehoek in de Winkel lang
De Agterfteven viel

Was aan de Binnenhoek lang ^ q
De Stevens waaren dick

De Voorplegt uit de voorkant vande ftcven lang 10 — o
De agterkant vande Kooker 8
De Maft. lang _ _ _ a8 _ £Dog was wat tc kort.

18— %
6— o
6— o

Een
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Een Spiegel-]agtje , loven open , met 2 %oeyplaatfen , Van drie %n
.

Vierde
,

en bah Duims Wagefchot , is weinig Dagen Voor defe

Letteren gemaakt.

LAng 17 —
5 — '*Wijd _

Hol op 't Boeifel .— ,— — i
Voor Guldens — — —, 70 —
Aan de Smit 1 8

Aan de Beeldhouwer — —, — n
Aan de Schilder — —

.

In Summa voor 96 Guldens.
7—0

Een gröote Snebbefchuit
,
fonder Gangboorden

, of Denneboomen

,

maar met 'Moordfcbe Deelen oVerdwers toegedekt.

LAng — _ _ — 4y?
Wijd — — _ _

9 (Voeten.
Hol _ _ _ \\

wierd nog maar weinig Tijds geleden, fonder Yferwerk, voor o»>t

490 Guldens gemaakt. Dog 8en Befteeder , al eer den Bo-™^"
dem nog geleid , of de Stevens geregt waaren , andere ge- fcLüt.

dagten neemende , zeide tegen den Bouwmeefter hy zoude
't Vaartuig een Voet of vijv langer, x a 3 Duimen wyder
maaken , en men foude uit kragt van de voorgaande Conditiën,
aangaande de vergrooting , de zaak daar na wel eens werden.
Dog 't Werk afgedaan fijnde, zo eifte den Bouwmeefter voor de
voorfchreve vergrooting 60 Guldens meerder; 't geen den Be-
fteeder, die by zig zclven hadde ftaat gemaakt, met ontrent
z$ Guldens te fullen betalen, feer vreemd voor quam. Zulks
ik, beneevens nog een ander verzogt vvierdj 't Verfchil te wil-
len middelen, en uit de weg doen. Waar op in gedagren na-
men, te Gert, by uirreekeninge, hoeveel Elv- duimfe vierkante,
of Liguamelyke Voeten 't Vaartuig , na 't voorfchreve Beftek
foude hebben groot gevveeft, en bevondc, na dat Langte, Wijd-
te , en Holte

, met den anderen Gemultipliceerd hadden \ de
voorfchreve Schuit fouden hebben ingehouden 1610 der voor-
fchreve Voeten; maar dat nu 185-4, Voeten groot, en bygevolg
134 derzeïver Voeten grooter was, als te vooren foude ("weeft
hebben. Waar op vervolgens, na Ëvcnredenheids Regel , zei-
de, ióio : Voeten geven 490 Guldens, hoeveel een Voet , quam
ruim 6 Stuivers, vooryder Voet. Nu defe 234 Voeten maken 70
Guldens, 't geen de fumma was die den Bouwmeefter, volgens
defen Regel nog te eifchen hadde, dog liet fig met jo GuWens
te vreedén ftellen. Maar 't zal (mijns Oordeels) onfe overwe-
ging waardig welen, alhier te zien, of defen Regel, tot Schee-
pen die grooter, en na evenredenheid zwaarder^fijn gebouwd,
ook zoude konnen toegepaft werden.- daarom zo 'zullen wy ons

R r 3 ' zelverx
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zeiven het driedekte Oorlog - Schip dat hier vooren , by d' Edi

Heer Nicolaus tvitxen , na Taxatie der byzondere Deelen , alleen

wegens Hout, en Arbeidsloon , fonder Yzenverk, op 74.152 Gul-

dens gefteld is, voor Oogen ftcllen. 't Schip was, na 's Mans
zeggen over-Stevens lang — — 165 — o

Wijd, op de Buitekanten vande Huid , zo als ons

Vaartuig gemeeten wierd, ontrent — 44 — o

Hol onder den Overloop 16, tuflehen den Overloop
en Boevenet 8 , tufichen 't Boevcnet, en 't Vin-
kenet 7, en nog Voorfcheens 3 Voeten, maakt
de geheele Holte — — — 34 —

Defe drie Getallen met den anderen Gemultipliceerd, komc
246840 vierkante Voeten voor Schips inhoude. Zo wy nu feg-

gen dat yder Voet 6 Stuivers koft, foo fal 't geheele Schip,- te

weten, alleen het Hol, fonder Maften of Yerwerk 740^ Gul-
dens koften: 't geen van de voorfchreven Heer tvitzens Calcula-

tie zeer weinig zoude verfchillen: gelijk by 't Werk te fien is:

44
660

660

7zóo

34

2904.0

21780

X46840

6_
148104(0

740 <j%

't Hier voorgemelde Smal-fchip , dat voor 191 $• Guldens, fon"

der Grov-yfer, of Spykers wierd aanbefteed, Voet. Daim.

was lang — — — — ƒ8 — o

Wijd, op de buitekanten vandc Huid, — — j6 — 1

Hol op het Boeifel — — — — 7 — 7
Altemaal 11 Duimfe Voeten , welke door malkander gemenig-

vuldigt 71x6 vierkante Voeten en 2137 Guldens in Geld, uit-

maakt , 't welk ook vande uitgeloovde Penningen maar izr Gul-

dens verfchild, die den Bouwmeefter na den voorfchreve Regel

foude hebben te kort gekomen; dog alfoo hy geen Spykers le-

verde, die den Schipper nog ixo Guldens koften, die ook het

Arbeidsloon van 't Befchotwerk moft betalen, en nog al talrijke

furama kwam te bedragen ; foo fal 't verfchil alhier ook weinig

wefen. Ook moetmen aanmerken, dat in alle befteede, en aan-

genomen Werken, dog by fonderlij k inde Scheepen, het fomtijds

eens tot voordeel van den Befteeder, en dan wel eens tot voor-

deel van den Aanneemer uitvalt: dewijl , gelijk hier vooren ook

is aangeroerd, op de Scheepsbouw > niet foo veel ftaats, als op

de Huiïbouw te maken is.
Den
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Den hier voorbefchreven Damlooper, die voor ijij Guldens

wierd gemaakt, en na de gemeene 11 Duimfe

Voeten lang was — — — 57 — o

Wijd, op de Buitekanten van de Huid — 11 — 4
Hol vande Kiel tot op het Boeyfel — — 6 — 8

Zal , zo men agt geevd , op de zwaarheid van 't Beftek , en

de geringe Payen daar den Schipper jaarlijks by betalen kan ,

defen Regel ook niet verre komen te ontwyken. Wyders zie

ik dat defe Reekening , op ligt gemaakte Haring- Scheepen , en

Holle een-dekte Fluiten geenfints paflen (oude-, want vinde aan-

geteikend, dat een vande grootfte Haring- Scheepen voor 3175-,

en een Fluit, lang 107, wijd z} Voeten 6 Duimen', hol 11

Voeten 6 Duimen , voor 5800 Guldens fijn gebouwd gewor-

den, die na voorgaande Calculatie, beide veel hooger in Prijs

foude hebben geloopen. Zulks, mijns Oordeels , al bezwaarlijk

een Regel die algemeen, en fonder eenige Exceptie tot alle Schee-

pen foude doorgaan, te vinden foude wefen.

Het XXXV. HOOF D-T> E EL
Ha n d e l d

Hoedanig , of op wat wy^e datmen 't Getal der Laften :tüe

een Schip, Voeren kan ,
\al iveten kannen.. tf{cjdi<tie by de~

fen Staat daar ontrent genomen. En Ordonnantiën daar op

gemaakt. Nog een andere of tweede weg om de grootheid der

Scheepen te konnen weten.

if"Aar nademaal in 'c voorgaande Hooftdeel iets varrde

|\ / Lighaams meeting hebben geleid, zo Ichijd mijn Pen,

XtJL om ook iets vande grootheid der Scheepen te fchrijven ,

als van felvs heen te glijen. Sy werd by ons, gemeen-

lijk by Laften, maar by Engelfche, en Franfche by Tonnen
uitgefprooken. En werden twee Tonnen by haar, ontrent voor

een Laft, of 4000 Ponden, by ons, gereekend.

Twee wegen fijnder door welke men eenigfints tot het getal Vacii.

der Laften, die een Schip, op geftelde Diepte, om bequaamlijk "^f™"
Zee te konnen Bouwen, geladen zijnde zal voeren, komen Lattende

kan. d'Eerfte weg, die wel de gereedfte , dog niet de fekerfte
J™^*'^

is, is alsmen uit alle foorten van Scheepen, een vande bequaam- faiwJten"'

fte, met gewogen gewigt, ter behoorlijker diepren laden doet, k°n>ien.

en 't getal der ingeladen Ponden, en Laften aanreikend. Hier

op dan gemeetcn Schips Langte Over-ftevens, de Wijdte tegen

de Wegeringen , op 't Wijdfte van 't Schip , en de Holte op de
onderfte uitwatering, ter plaatfe daar gemeenlijk Schips Holte

gemeeten werd. Defe drie getallen onder den anderen Gemultipli-»

ccerd

,
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cecrd, zo lal de uitkomft te kennen geven 't getal det vierkante
Voeten, die 't Schip op gefeide wijte lal groot weten. Vervolgens

c
v™r

J

c
,

hrwe Voe«n
,
door d' ingeladene Laften gedivideert

ot gedeeld fijnde, d' uitkomft fal te kennen geven hoeveel Voe
ten tegen yder Laft ftaan , welk getal Voeten voor een algemee-
nen Divrfor, om alle andere Scheepen, vande felve rang, en opd eyge manier gemeeten, daar mede te deelen, men aanceekenen
mag. En op defe wijte, hebben haare Hoog-Mog: de Ed- Hee-
ren Raden van Staten der vereenigde Nederlanden, inden Taare
1636, fiende datter daaglijks veele onluften en krakkeelen, on-

ü a
B 'n"ela"dfchcSchlPPers '

den Lan^e met haare Scheepen
gediend hebbende

, ontrent het betalen van haare Dag-gelden , en
Vragt-loonen voorvielen, yder voorgevende dat fijn Schipgrooter
van Laften was, als het wel inderdaad, om bequaamlijk op de
Z,eeuwiche, en anderen Stroomen te vaaren , voeren konde , een
middel bedagt, om alle de inder Landen dienft fijnde Scheepen
behoorlijk, en gemaklijk op Laften te ftellcn; te weten aldus

:

uit alle foorten van Scheepen die gemeenlijk in gebruik fijn,
wierd-er een vande bequaamfte mee gewoge Kogels, of Kanon ge-
laden

, tot zoo diep als de daar toe geftelde Scheeps-kundtc
oordeelde dat genoeg was, om by volhandig Weer en Windje
konnen vaaren. Dit alzoo verrigt fijnde, wierden de Schecpen
ontlaft, en aangeteikend hoe veel 4000 Ponden, of Laften zy
hadden in gehad; vervolgens de ontlade Scheepen gemeeten met

Vu Voetmaat, de Langte, over de Srevens, de Wijdte
tuflehen de Wegers, in 't midden, of op 't wijdlte vr.n Schip.de
Holte vier Voeten agter de Maftbalk, vande bovekant der Buik-
denning, tot de onderkant van 't Spygat. Welke drie getallen
met den anderen gemenigvuldigt, men lag hoeveel vierkante Voe-
ten

, tegen yder Laft die 't Schip hadde ingehad
, quaamen aan te

ltaan, en wierd bevonden dat alle wijd ~ Scheepen , Smal-fchee-
pen, Dremmelaars

, Damloopers , Bayers , Beitel-aaken, en alle Rond
fcheepen, tegen yder Laft hadde 180 Voeten. Sammoreuten, Plei-
ten, Geubels, Schierfchuiten, 170, Rondfchuiten, of Kromfte-
vens, 194, gewegerde Kaagen 2.06, en ongewegerde Kaaien had-
den 240 Voeten regen yder Laft ftaan. Dog oe Kaa<?-fchippers
voornaamlijk die van Rotterdam doende haare Scheepen van Tijd
tot Tijd fteilder van Stevens, en vierkanter van Kimmen bouwen
fulks fy oordeelde na de grootheden haarer Kaagen, zoveel Laften,
als Smal, en andere Scheepen , die maar 180 Voeten voor 't Laft
moften uitleveren

, konde voeren ; hebben zy by Requefte ver-
zogt dat haare Kaagen , even als andere Scheepen

, mogten ee-
tra&eerd cn gehandeld werden. Waar op haare Ed. Hoó^-Mogm den jaare 1672, in dato den 5 Mey defe volgende haare
goedvindinge

, aan den Contrerolleur van de Ykinge der Schee-
pen, tot Dordregt, lieten toekomen, fpreekende van woorde
ten woorde als volgd.

ExtraSl
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ExtraSl Uit de %efolutien "Mande Ed: Mog: Heeren ^aden Van

Staaten der Vereemgde Nederlanden.

O
Donderdag den 5 Mey 167a.

Ntfangen een Mijftve van den Centreretleur vande rkirge, Hugo
Rtfoiuti»

van Dijk» gejchreven tot Dordregt , den 3 dejes , houdende den

ingevolge van haare Ed: Mog: Appointlement , in dato den 26 omrcntge*
/pril, daar bevorens berigt, op den Kequefie van verfcheide Schippers, nomen.

varende met Aaagfciïuiten , woonende tot Rotterdam , waar op gedeli-

bereerd zijnde, is goet gevonden , en verfiaan , dat alle vierkante

Kaagen, naar de hedensdaagze manier gemaakt werdende , zullen werden

gereekend en gecalculeerd honderd tagtig vierkante Voeten in een Lafl.

En nademaal eenige baatzoekende Schippers tragien dat haare Schee- ,

pen en Schuiten hooger ge-ykt worden, als dezelve inderdaad bevonden

werden, en dat eenige Tkmeefters haar onderwinden Scheepen en Schui-

ten eenige laften hooier teyken, als wel volgens d' Order van 't Land
behoord ; is wyders gerezolveerd den voorfchreven Contrerolleur , mits

dezen, te Anthorizeeren , omme zig dienaangaande nader te informee-

ren , en vervolgens de Maliverzatien by hem te ontdekken , aan haare

Ed: Mog: bekend te maaken , ten einde daar tegens gedifponeerd mag
werden , zulks als ten mee/len dienfle van den landen bevonden zal

werden te behooren.

En was geteikend

J. van Slingeland.

Maar als in 't laatfle van den voorzeiden Jaare 1671, alleen

door de vreeze der Frjgribhe magt, verfcheide Leden 't vereenigd

Lighaam wierden afgemeden , en in d' andere byna alles over

hoop geworpen ; zulks tot herftellinge van 't gemeene Wezen

,

een zeer groot getal Binnelandfche-Scheepen inder Landen dienft

moften werden aangenomen , zoo hebben haare Ed: Mog: de
Heeren Gecommitteerde Raaden van haare Ed: Groot Mog: de
Heeren Staaten van Holland ende Weft- Vriesland, wetende dac

in 't voorgaande, ontrent het Yken der Scheepen, by verfchei-

de Yk-Meefters of misflagen, of fraude waaren begaan , in den

Jaare 1673 twee a drie algemeene Yk-Meefters onder Eede, en

tot 's Lands koften aangefteld, en gewild zy zouden (de Novoj

net onderzoek, op de Grootheid der Scheepen , den Landen
dienende, doen, in maniere als hier volgd.

ExtraFi uit de ^efolutien Van haare Ed: Mog: de Heeren

Gecommitteerde Ü^aaden, Van haare Ed: Groot-Mog: de

Heeren Staaten Van Holland ende Weji-Vriesland
,

I

Genomen op den ay February 1673.

S naar voorgaande deliberatie gearrefteerd de Ordonnantie, of-

te Inftru&ie voor Cornelts Janjz van rk, 's Lands Ykmeefter toe

S f Delf»-

|



312, SCHEEPS-
Delfshaven, zoo als dezelve hier naar van woorde tot woorde
ftaat geïnfereed. omnie hem, in het Yken der Scheepen , daar

naar te Reguleeren.

Volgd de VoorfcbreVe Ordonnantie.

EnOr- v Rdonnantic, waar op alle de Schuiten en Scheepen , die in der

d°ro
a

"ge.
II Landen dienft gebruikt werden , Ge-ykt en Gemeeten zullen wer-

tnukt.
' den, yder Lalt gereekend op vier duizend Ponden Gewigt: om-

me volgens d'Ordre, en Lijfte, ontrent de Scheeps - vragten ge-
maakt, en gearrefteerd, daar op betaald te werden*.

I.

Omme tot kennifle vande Grootheid der Scheepen bequamelijk te ge-
raaken , zal van alle foorten van Scheepen , vande grootfte tot de kleintte,

die Ordinaris inder Landen-dienft gebruikt werden, van yder foorte een
werden geladen , met Yzer gewigte , tot kofte vanden Landen , in ma-
niere hier naarvolgende. .

II.

Te weten , de Smalfcheepen zullen diep geladen werden tot 15 Dui-
men beneeden de Onderkant van 't laagfte Spygat.

Damloopers, en Kromftevens tot 14 Duimen beneeden 't laagfte Spygar.
Rondfcheepen , en Kaagen , tot de Onderkant van haarc Barkhouten

toe.

III.

Waar naar 't voorfchreve Yzer uitgeloft , en op yder foorte van Schee-
pen, 't gewigte, dat dezelve in manieren als vooren , hebben moeten
ïaaden , aangeteikend zal werden : omme daar naar vande voorfchreve
Schcepen, yder op zijn foorte, de Langte .JBhjdre, en Holte, op't wijd-
lle gemeeten te werden. Met Hour. Voeténwnn elv Duimen, de Voet,
het Hol vande voorfchreve Schecpen, omme naar advenant de Grootheid,
en Mate van alle andere gereekend, en gelteld te werden.

IV.

Welke voorfz Ykinge zal werden gedaan by Coruclis Jitnft van rk.,
daar toe by de Heeren Gecommiteerde Raaden dezer Provintie beëdigt
en Gecommitteerd tot 's Lands koften.

V.

Zal aldaar met de Dordregtfe Hout-maat mectcn , de Langte, Breedte,
en Diepte vande Scheepen , daar van Ykinge zal werden verzogt, te
weten op het Wijdile , en Diepfte , en daar van geven Atteftatien aan
de Schippers, onder zijne behoorlyke Subfignature.

VI.

Welke Atteftatien by de voornoemde Schippers overgeleverd zullen
werden, aan de Magiftraaten der Plaatfen daar onder zy woonen, omme
de befcheiden daar op de voorfchreve Schippers uitreizen, Conform de
Ordonnantie op de uitreizen der Scheepen gemaakt , gedrefieerd te wer-
den.

VII.

En indien 't gebeurde dat iemand met dezelve Ykinge, naar propor-'
tie vande Voetmaat, invoegen als vooren genomen, en gecalculeerd, niet



B O V W-K O N S T. 323
te vreeden waare , zoo zal hem vry flaan Her-ykinge met gewigte vari.

Yzer te verzoeken , 't welk hem geconfenteerd . en toegelaten zal Wer-
den, mits Conditie ingevalle dat na de Ykinge bevonden werd dat hy
moet blyven ftaan , onder zodanige foórten , en groote van Scheepen,

als by den Yk-meelter is verklaard geweeft , zonder verhoogd te moogen

,

of te moeten werden , zal de kotten daar van ,
by den verzoeker van

den Yk gedragen moeten werden.

VIII.

En ingevalle bevonden werd dat den verzoeker onder een grooter foorte

van Scheepen gefteld , en zijn Loon verhoogd moet werden , zal de vooifz
Ykinge gefchieden tot koftc van den Lande, zonder dat den Schipper , ter

zaake van Leg-dagen, geduurende de Ykinge, iets zal mogen pretenderen.

IX.

Ende zullen geene Schippers van haare Vragt-loonen betaald werden >

ten zy «lvoorens vande voorfchreve Ykinge behoorlijk blyke. Ende zal

van dezen gegeven Extraft, aan den Commijs en Boekhouders der Fi-

nantie, om te dienen tot haare narigtinge.

Accordeerd met de voorfchreve Refolutie.

Waar op vervolgens, na gedaane Ykinge mee Gcwigt, haare

Ed: Mogf de Heeren Gecommitteerde Raaden vande Staaten van
Holland ende Weft - Vriesland hebben genomen deze volgende

Refolutie.

Extract uit de Refolutie Vande Ed: Mog: Heeren gecomitteerde

%aaden Vande Staaten Van Holland ende Wefl-Vriefland
,

genomen op den 20 December 1673.

ÏS naar voorgaande deliberatie goed gevonden en gerefolveerd, dat naar

dezen by 's Lands Yk-meeftcrs binnen Dordregt , Spasrendam , en

Delfs Haven, in het Meeten der Scheepen zal werden geobfervcerd , de

Voet, Ordre, en Wyze hier ondergcfteld.

L'tjjle Van de Meetinge , Calculatie , en Laften Vande Scheepen
,

inder Landen dienfl gebruikt.

DE Meetinge vande Langte werd gedaan over de Buitekanten vande

Stevens, en de Wijdte gemeeten op het Wijdde, ofte ten halven

in 't Schip , tuflehen de Wegeringen , en de Holte vier Voeten
agter de Agterkant van 't Maft-gebind , ehde dat vande Opper-

kant vande Buikdenning , tot boven op het Gangboord , aande Onder-

kant van 't Spygat, en dat mee Wezelfe Voeten, van elv Duimen voor

een Voet.

De Calculatie gefchied op de volgende wyze.

Wijdfcheepen.ofte Potten, ")

Kerveel, of Smalfcheepen , X
Dremmelaars, /Moeten uitleveren voor yder Laft 180

Damloopers, \ vierkante Voeten.

Beitel-aaken,

Ponten , of Kraaken . J
S f % Dam-
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Damfchuiten , £ 186 Voeten voot een Laft.

Rond-fchuitcn , of Kromftevens ) ,,„.,,„ _„ - T „ ft

Zant-fchuiten — — $ '9+ Voetcn Toor een Laft -

Sammoreufen ? Voeten voor een Laft.
Pleiten 5

'

Groote Zevenhuifle Turv<ponten , 1
Schict-fchuiten , beide te meeten > 176 Voeten voor een Laft.

als of Geweegerd waaren J

Geweegerde Kaagen £ 206 Voeten voor een Laft.

Ongeewegerde Kaagen £ 134 Voeten voor een Laft.

Eenigc weinige groote vierkante Gelderfche Kaagen, van 18 Laden, en
daar boven, deze te reekenen tegen — 196 Voeten voor een Lalt

Een weinig minder of meerder naar ConGderatie.

Geen Scheepen zullen als Ongewecgcrde Scheepen gemeeten werden

,

als alleen Ongeweegerde Kaagen. Ende zal van dezen gegeven werden,
Extract aan de voornoemde Yk - Meefters , met laft van haar daar naar
te reguleren.

E« wds geteikftid

Symon van Beaumont.

Maar als in den Jaare 1678 den Oorlog een einde nam, zoo
hebben haare Ed. Mog. hec voordeel der Landen behertigende ,

de jaarlijkfe Tra&amenten der voorfchreve Yk- meerleren inge-

trocken, en 't gezeide Ampt ren kofte vande Schippers, ook de-
volveren laten op meer andere Yk-meefteren inde refpecTive

Steden woonagtig , welke nu heden , alleenlijck dat de hier

voorgemelde groote Kaagen ook met 180 vierkante Voeten Cal-
culeeren, zig nog naar de Ordonnantie van den Jaare 1636 voe-
gen, die ik , nademaal dezelve Schippers en Koopluiden fom-
tijds kan te paffe komen, goed geagt heb, hier by te voegen.

Ziet hier de Ordonnantie mitsgaders de LijHe naar welke
de betaalinge aan den Schipperen met haare Scheepen, den Lan-
den gediend hebbende, werd gedaan.

O R D R E
Op 'f ftuk Van de Schccps-Fragten.

t<j0s rrtrmtXr vtybètt ¥bmx& Sl^W *» •.

".'i; :«jéj j ;

EErftelijk fal het den Magiftraten, Commiflhris Generaal van de Le-
ger -Scheepen , ende Commifcn , vry ftaan aan te nemen, Scheepen
van fulkc grootte ende fterkte, als fy tot dienfte van 't Land lullen

bevinden nodig, fonder dat iemand den felven aangenomen, fal mo-
gen met loten, ca»clen ofte beurte molefteren.

n.

Ende fullen voortaan geenc betalingen gedaan mogen werden aar»

Schippers ,

4
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Schippers ,

gevoert hebbende Krijgsvolk , Munitiën , Vivres , ende ande-

re Goederen , 't Land aangaande , 'c en zy dat de felve exhiberen Atte-

rtatien gequalificeert, als volgd: •

Eerft, datfe innehouden de ladinge ende loffinge op een ende 't felve

papier geteikent, ende niet op diverfche papieren, oft elks apart: Ende
fal die geene , die het befcheyt vande inladinge geeft , daar inne ftellen

,

dat den Schipper bekent de ingeladen goederen ontfangen te hebben,

ende 't felve den Schipper laten ondertcekenen.

Dat de Atteftatie van den dag vande ladinge zy gegeven by de Ma-
giftraat vande plaatfe daar de ladinge is gefchied : of in Forten , by den

Commijs aldaar; of by aldien het in *t Leger is, by den Commiflaris Ge-

neraal vande Scheepen , die de felve Atteftatie fal geven in 't Leger , fo

het doenlijk is, ende den tyd fulks kan lyden; anderfints fo wanneer de

reyfe volbragt, ende hem daar van Atteftatie vande loffinge fal zyn ge.

levert; op welke Atteftatie hy als dan fyne Atteftatie vande ladinge fal

teykenen, fonder de welke geen betalinge fal gedaan worden, gelijk voor-

fchreve.

Ende wat den Schipper minder fal leveren als hy ontfangen heeft , fal

't felve van die de Materialen ontfangt, het in de Atteftatie vande loffin-

ge gefteld , ende aan hunne Vragt gekort werden.

Dat de felve Atteftatie inhoude, dat de Schipper expreffelijk is afge-

huyrt om die reyfë te doen , op dat alfoo voor-gekomen werde , dat van

drie ofte vier Soldaten , krank oft gequetft geweett , ende gereconvaleceert

zynde , die by de Schippers dog naar 't Leger varende, mede genomen
werden, geen aparte reyfe werde gebragt, of meer geeyicht als 't Veer-

gclt van elk Perfoon is bedragende.

Dat mede de felve Atteftatie vande ladinge inhoude , dat de Schippers

ter plaatfe vande loffinge komende, aldaar fullen doen teykenen op de
felve Atteftatie, den tijd vande loffing, by de Magiftraat: oft indien de

loffinge in Forten gelchiet, by den Commijs: oft in de Legers, by den
voorichreve Commiflaris ende Contrerollcur vande Scheepen ; oft ander

Pcrtoonen , daar toe gefteld.

Dat ook in de felve Atteftatie gefteld zy de Namen van de andere

Schippers, ende groote van der lelver Scheepen, die t' famen tot trans-

port van een Compagnie gebruykt zyn geweeft ; op dat geweten mag
werden, dat in 't getal vande Scheepen, tot hei vervoeren vande Solda-

ten, niet en werde geéxecdeert.

Ende dat voorts op de felve Atteftatie gefteld zy , by de Magiflratcn

,

Officieren van de Magazynen, ofte Commiflaris Generaal, ende Contrc-

rolleur vande Leger- Scheepen , (naar gelegent heyd vande plaatfe daar de

Scheepen lullen aankomen) den dag van de loffinge ende ontflaginge, en-

de 't lelve onderteykent zy na behooren, met een Zegel ofte Cachet daar

op te drukken.

Ende foo wanneer de Schippers, door Acte van Syne Excellentie,

eenige Soldaten in veifcheyden Steden belaft werden te lollen, fal den

Schipper gehouden zyn, voor ende al eer hy de felve loft, daar van ken-

nifle aan de Magiftraat te doen , ende van de felve laten op de voorfchre-'

ve Acte teekencn , hoe veel Soldaten , ende <y> wat dag hy op yder plaat-

fe geloft heeft.

Ende werden alle de oude Yck-brieren , gegeven op de oude manier

voor date defes, by defe geannulleert, ende alle Schippers gehouden nieu-

we Yck- brieven van hare Scheepen oft Schuiten te halen, ende die al-

derwegen (in dienft van 't Land zynde) by haar té hebben , om t' allen

tyden, 't zy by den Commiflaris Generaal, de Contrerolleur van de Sche-

pen , ofte den Contrerolleur van de Ykinge nagefien , ende de regte groote

van 't Schip ofte Schuyt, midsgaders waar, ende wanneer 't Schip ofte

Schuit ge-ykt, gemeeten ende gecalculeert, mag werden nagefogt, om
't felve in de afl'cheyt-brieven van haar dienft gefteld te werden.

Ende fullen na gedanen dienft , 't zy in 't Leger ofte daar buiten t

S f 3 over»
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ovcrleveren neffens haar befchcyt

, den voorfchrevc Yck-brief vande groö'te van haar Scheepen ofte Schuiten , ende die alle Jaren vernieuwen! of-

nog
OP
voe

e

ren!

ëge
"* ^ ^ SchecPen ofte Sch«'"n

Ende by aldien eenige Schippers van de Officieren voor genoemtbevonden werden haar te behelpen met eenige oude oft geleende ende'andere gefabneeerde Yk-bnevenf in wat rn.nlren het fclvfloude mog „gefch,eden
,
contrar.e haar Hoog Mog: meeninge ende intentie , zuNendaar over verbeuren voor de eerde reyfe hun verdiende loon; de helftten behoeve van de geene die de ontdekkinge doen fal, ende de ander

helft voor den Armen van de plaatfe daar de ontdekkinge fal gedaan worl

tl'K^r A
V°°r d

K
tWeede

u .

rey fc te verbeuren van gelijkend verdTen-
fte ende daar en boven arbitralijk geftraft te worden.

Alle Scheepen met Vivrcs, Munitiën , ende andere 's Lants goederen,>n t Leger gediend hebbende, lal heuren dienft gevenfieert wordfnTeffen.de Cotnmiflans ende Contrerolleur, ook mede by de refpeffive cömml

Jeren
°f d ander hand is gekende, fal mogen vali-

Sullen ook fodanigc Attcftatien niet mogen aangenomen worden, ten
ry de felve komen t' accorderen met het Regifter onder den Rade he-
ruit hebbende, voor fob veel den t.jd van 't Leger is aangaande. Totwelken eynde den Raad ofte Gedeputeerde fullen beforgen, dat een dub-
belt van dien aan de Becaals.Heeren gelevert fal worden.
Ende fullen geene betalingen werden gedaan, ofte Ordonnantiën wer-den verleent, op Atreftatien daar vets rullenen de regulen, onder ofteboven, ofte ook in margine, is bygelchreven,

III.

Ende by aldien de aanncminge gefchied tot eenige Legers ofte Tos-ten, by de Magiftraten, ofte Comm.fen op de Forten , if abfemie vfn

fcydc Magiftraten ofte Commifen , nemen behoorlijke Attelhrie van den& Yk ZcTZTge
'

endC
r
hUn mCC dC «4 ende—" tabS

s Genetal f„* r

:

ooren
' Prerci""ren den voorfchreve Commiffa-

ZfSn Zl ' t
C°ntrero,leur van de Leger-Seheepen, binnen deneerften dag van haar arr.vement, ter plaatfe daar fy fullen wefen omby hen ten Regiftergefteld te worden, op de verbeurte van haar ve^diende loon. Ende fal de Commiflaris neeïftig hebben toe te fien, metalleen of d,e behoor ,jk gedepefcheert zyn, n.aar ook of de Schmpèrmiddelertijd behoorlijk haar Reyfe hebben gevordert , ende daar oT kgtj. %e Attellatie d,e hy hun op de a&nk.nge Van hunnen 'd.eïft

IV.

De grootftc panhyen Schecpen , te weten, van 12 tot 4» Liften

S„ g? ffJl
mM™> bovcn dc« d»S d« fy afgekomen1Z'J"' zonder ccn 'g Leg-geld daar vooren te ontfangen. Ende deScheepen beneeden iz Laften, zullen eenen dag moeten leggen, zoncer

!nd°e Zu,t
Sf

e

n'
™ ^aare^ankomfti f!L 'voorenünde zullen de Dag-gelden niet loopen na dat zy zullen geloft ziin-

Xat"^ ZMm^ r«=°gnkic ? b™S« va
Ê
n den Ma'

lèï nf(^mm,
T
nS °efïï

1
'
Cnde Co°™°^ vande Leger -Schee-

F

;

£ftt ,°T "? Tde Mag!l2ynen ter P'a*fe daar fy geloft hebben,«n gefteld zynde, als hier vooren Artykcl a. verklaert ftaet.

V.
Item, indien de Schuiten oft Schcepen, gekomen zynde ter plaatfe

daar

1
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daar op de felve bevragt zyn, aldaar van wegen het gemecne Land op

de Havenen daar van fy gevaaren zyn, ofte op naarder Havene, tuflchen

bcyden, weder bevragt worden, fullen nog halve Vragt ontfangen op

de Havenen daar fyloflèn. Maar vorder, ofte ter zyden, buiten den weg
varende , die van haare Stad is (trekkende , fullen fy geheele Vragt heb-

ben van 't geenc dat fy buiten ofte uyt haren weg varen moeten.

VI.

De Schuyten ofte Scheepen die met Ammunitie van Oorloge, ofte

eenige andere behoeften , van den Leger bevragt worden , fullen met Dag-

gelden betaalt worden na de grootte vande Scheepen , in conformiteyt van

de Ordonnantie aireede gemaakt, oft nog te maaken , fonder dat fy yet

van het verzeylen zullen mogen ey (Tenen.

Gelijk mede de Scheepen die op Dag-gelden gediend hebben, ende

afgedankt zynde, ende daar naar gereed wefende om te vertrecken ,
goed

gevonden werden haar van 's Lands wegen met eenen te bevrachten j

daar van geen reyfe fullen mogen pretenderen, maar alleenlijk de be-

hoorlijke Dag- gelden, by continuatie van den voorigen tijd, ende dat de

Reyfe dueren Tal.
' VII.

Ende zullen alle Schippers ofte Schuitvoerders gehouden zijn , zoo

veel Volks, Peerden, ofte andere Vragt inne te nemen , als zy ter dis-

cretie vandc Magiiiraren ofte Commilen laden, Houwen , en inneemen

mogen ; daar toe zy gehouden zullen zijn haaren Roef op te breken. En-

de werden de Knapen van de Schipper -Gilden gelalt ende geauthori-

zeerd, agt te nemen, ten einde' dc Schippers haare Scheepen wel (lou-

wen; 'op poene dat by gebreeke van dezen, 't zelve aan haarc Vragt af-

getogen ende verminderd zal worden.

VIII.

Alle Schippers , van waar zy ook zijn , vaarende de Rivieren op met

's Lands Munitiën, Vivres ende Krijgs-volk, zullen gehouden wezen haar

te verzien van bequame Lynen , omme (des nood zijnde) op te peerden,

zonder dat van 's Lands wegen haar eenige zal mogen toegelleld wor-

den. Ende zoo zy des in gebreeke zijn , zal de fchade ende verlet daar

uyt' te ontdaan, aan haar lieder Perfoon ende Vragt-loon verhaalt wor-

den
- IX.

Is ook de exprefle meeninge, dac voortaan geen Schipper, tot lafté

van 'tLand, eenig Sluys oft Brug-geld fullen mogen brengen, nogte hun

eenige Piloten toegefteld worden. Maar foo zy des van noode mogten

hebben, fullen zy tot heurlieder eygen koften haar daar van moeten ver-

fien • alfoo ten reguardc van dien , als ook vande Lynen hier boven ver-

meit, in tauxeren ende redreueren van de Reyfen, behoorlijke cönGde-

ratie is «edragen : daar op dan alle Ontfangers, '
Convoy-meelters, Com-

mifen, ende alle andere, behoorlijk fullen hebben te letten; alfoo de be-

talingen , die zy dieshalven mogten aannemen te doen , tot haarheder

eygen lalte, als onbehoorlijk gedaan, geroyeert fullen werden.

X.

Item zullen in alle Steden by de Magiftraat ende Deeckens van 't Schip-

pers-Gildc, alle Jaren alle Scheepen ende Schuyten, midsgaders haar

Maften, Zeylen, Ankers, Kabels, opftaande ende loopende Want; als

ook hare Peerde-lynen ,
behoorlijk gevifiteert; ende die bequaam bevon-

den zyn, ten Ade in behoorlijke forma van gegeven werden; Welke

Afte de Schippers gehouden fullen zyn te verthoonen aan den geenen

«Jaar van zy Atteftatie nemen fullen. '

Xï
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XI.

Ende alle Schcepen ende Schuyten die in 's Lands diende fullen ge-
bruykt werden, fullen eerft ende alvoorens binnen de Gelinieerde Pro-
vintien

, in de Steden daar gefwooren Yk-mecfters zyn gefteld , by de
felve moeten ge-ykt worden op defe navolgende ordre ende maniere.

Eerftehjk fullen alle Scheepen ende Schuyten de Lengte gemeeten wer-
den over-ftevens; ende de Wijdte , om 't wijdfte van 't Schip ofte Scliuyt:
ende de Holte, van den oppcr-kant van de Buykdenning af, tot den on-
derkant van 'tSpy-gat, vier Voet agter het Maft.gebint, alles met de
Wefellchc Hout-voet, gelijk die hier agter op defe Lijfle geteykent ftaar.
Welke voorfchreve Lengte mette Wijdte eerft fal gemultiphceert worden,

ende daar naar mette Holte; waar uyt als dan gecalculeerc ende getroc-

™n
/r>

WOrdcn l8° vicrkant8 Voeten voor yder Laft , te weten, van
VVijd-fcheepen, Smal-fcheepen , Dremmelaars, Damloopers, Bayers ende
Beytcl-Aakens, ende alle Ront-fcheepen.

Ende de Ront-fchuyten fullen gereekend worden 104 Voeten voor
een Laft.

Alle de Samoreufen, Pleytcn . Geubels, ende Schiet- fchuyten , zullen
gereekent worden 170 Voeten voor een Laft.

Ende alle gewecgerde Kagen io<5 Voeten voor een Laft.
Ende d' ongeweegerde Kagen 240 Voeten voor een Laft.
De Ykinge gedaan zynde, zal den Yk-meefter geven onder fijn hand

ende Zegel eenen Yk-brief, inhoudende de namen van de Perfoonen,
die de Scheepen ofte Schuyten toekomen, waar die woonen, ende het
jaar ende dag wanneer d' Ykinge is gefchiet. Ende in gevalle ecniae
Yk-meeflers anders deden als 't behoort, zullen de zelve vervallen in de
boete van twee honderd Gulden , boven de vergoedinge van de fchade
daar in het Land door hunne ontrouwigheyd is geraakt, ende daar en
boven als infaam van hun Officie gedeportecrt worden ; te bekeeren de
boete een derde part voor den Aanbrenger, een derde-part voor den Ar-men daar de fraude ontdekt word, ende het derde derde-part voor den
Ufhcier die de calange doen zal.

Ende werd een yder, dezenaangaande, van nu af geordonneerd , hem
na den inhoud van dezen te reguleren; ende gewaarfchouwt , dat ten
dienlte van den Lande, een Contrerolleur vande Ykinge is gefteld, om-me tot allen tyden ende plaatfen de Scheepen ende Schuiten ie ver-yken.

xn.

>

Een Compagnie van tfeventig Koppen , gaande uit 't Guarnizoen na
t Leger, ende weder uit't Leger in 't Guarnizoen , zal hebben ±z Laften
Scheeps-ruimte.

Van 80 Koppen, 48 Laften. 90 Koppen , j 4 Laften. 1 00 Koppen , 60 Laden.
1 10 Koppen, 66 laden. izoKoppen, yi laften. ijoKoppen^ laften.
140 Koppen

, 8z laften. ijo Koppen, 87 laden. 160 Koppen, pz laden.
170 Koppen, 97 laden. 180 Koppen, io2laften. 190 Koppen, ro7 laften!
sooKoppen, 112 laften.

XIII.
Ende wanneer eenige Compagnien komen te veranderen van Guarnr-

foen, als dan zullen ten reguarde van Vrouwen, Kinderen ende Bagagie,
geaccommodeerd worden met zo veel Laften Scheeps-riumte, als volgd'

Een Compagnie van 70 Koppen, zal hebben 56 Laden.
8oKoppen, 64laften. 90 Koppen, 71 laden. 100 Koppen, Solaften.
noKoppen, 881aften. 130 Koppen, pdlaflen. 120 Koppen, IO} laften.
«40 Koppen, no laften. ijo Koppen.u 7 laften. 160 Koppen, iz 4 Iaden.
170 Koppen,,

5 haften. 180 Koppen, 138 laften, 100 Koppen, mj laften.
Ends ioo Koppen, iji laften.

ir ^
XIV.
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XIV.

Boven welk getal van Scheepen, in 't vwrféreve, ende daar voorgaande Ar-

tjkel verhaald : geene Magiftraten , Commiflaris ofte Commifen , eenige

meerden Scheepen oft Schuiten zullen laaten volgen ; ofte ook niet by de

Capiteynen ofte andere Officiers geëifcht mogen worden
; op poene dat de

overige Scheepen by de Capiteynen ofte Officiers zelfs betaald zullen

moeten werden. Ende zal by de Magiftraten ofte Commifen inde At-

teftatie van de ladinge geë'xprimeerc werden , by aldien de Capiteynen

ofte andere Officiers, door importuniteit eenige meerder Scheepen zouden
mogen mede nemen ; ten einde de Vragt der zeiver overige Scheepen
oft Schuiten aan haar foldye ingehouden mag werden.

XV-
Zullen van nu voortaan geen Coloneüen, Ritmecfters, Capiteynen»

ende andere Militaire Officieren, hebbende Wagens van 't Land, 't zy
datze die zeiver hebben verzorgt , ofte anders by ordre van zijn Princel.

Excell. door den Wagen - Mecfter Generaal haar zijn toegefteld , mee
Scheepen van 's Lands wegen mogen verzien worden. Ende zoo zy
des van noode mogten hebben , zullen zy haar zeiven tot hun eigen

lafte daar van moogen verzorgen.

XVI.
Dat het loon vande Scheepen in alle Provintien eenparig betaald zal

moeten worden , conform de Lijfte van wegen de Generaliteit aireede

gearrelleert , ofte nog te arrefteren , om confufien te verhoeden.

XVII.
't Gunt by de Lijfte van tauxatie van Dordregt op de geftelde plaatfeft

is gezeid ,
't zelve word van alle andere mede naar advenant verftaan , als te

weten, by exempel: zo een Schip komt te reyzen van Haarlem tot Enk-
huizen, zal hebben zoo veel als die van Dordregt: (afgetoogen Zoo veel

als die van Dordregt hebben op Haarlem.) Zoo die van Haarlem rey-

zen naar Walcheren , zullen eerft hebben zoo veel als Dordregt heeft

tot Haarlem , ende voort zoo veel als Dordregt heeft op Walcheren.
XV III.

Ende werden alle Magiftraten vande Leden ende Steden der refpefti-

ve Provintien verzogt , ende alle Officieren gelaft, hun fla deze Ordre
precifelijk te reguleren. XIX.

Alle Schippers die met Scheepen ofte Schuiten het Land gediend heb-
ben veertig dagen , ende daar beneeden, zullen genieten Reyzen , vol-

gens d' Ordre : maar zoo zy langer dienden als veertig dagen , zullen dan
met Dag- gelden betaald worden.

Aldus gedaan ende geanefteerd

1{p (t\_E op 't fluk Van d' ïkinge Van de Scheepen.

t

DEn ContreroUeur vande Ykinge der Scheepen , zal in de Geünieer-
de Provintie, de Scheepen die in dienfte van den Lande zijn, en-
de gebruikt worden , ende by hem nog niet Her-yckt en zijn

,

dezelve mogen Yken , ofte Her-yken, ter plaatfe daar die t" huis
behooren, ofte daar hy dezelve vinden zal.

II.

Ende zal de Ykinge der zeiver Schcepen ende Schuiten in alle de voor»
fchreve Provintien, Steden ende Plaatfen, onder't gebied van haar Hoog-
Mog: gehoorende , doen op eene maniere, zoo in 't meeten als calcule-

ren , ende dat met een ende dezelve Voet-maat, te weten, de Wezel-
fche Hout-voet, elv Duimen voor de Voet gereekent, gelijk dezelve op
de Plaat afgeteykend ftaat.

Ende zullen alle Scheepen ende Schuyten de Lengte gemeeeten wei*-

T e don
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den Overftevens; ende de Wijdte, op 't wijdde van 'c Schip ofte Schuit;
ende de Holte , van den opperkant vande Buikdcnning af, tot den on-
derkant van 't Spygat , vier Voet agter het Maft-gebind , alles met de
Wezelfche Hout -voet , gelijck die hier bekent is , ende inde Figuur
der Voet- maten , hier voor, onder anderen, te zien is.

Welke voorlchreve Lengte met de Wijdte eerft zal gemultipliceerd
worden , ende daar naar met de Holte ; waar uit als dan gecalculeerd en-
de getrokken zal worden 180 vierkante Voeten voor yder Lalt, te we-
ten

, van Wijd - fcheepen , Smal - fcheepen , Dremmelaars , Damlor.pers ,

Bayers ende Beitel- Aakens, ende alle Rond - fcheepen.
Endede Rond-fchuiten fullen gereekend worden [94Voeten vooreen Laft.
Alle de Samoreuzen, Pleyten, Geubels ende Schiet - fchuiten , zullen

gereekend worden 170 Voeten voor een Laft.
Ende alle geweegerde Kagen 206 Voeten voor een Laft.
Ende d' ongeweegerde Kagen 240 Voeten voor een Laft.

III.
Ende of 't geviel dat eenigc Scheepen ofte Schuiten , by de particulie-

re Yck-meelters gemeeten, ende gecalculeerd by den Contreroilcur van
Ykingen der Schetpen ende Schuiten, hooger gc-yekt mogte bevonden
worden dan die inderdaad zijn , zal den Coutrerolleur daar van kenniflè
doen aan den Raade van Staat e. Ende zullen de Yck-meefters die daar
van haare Yk- brieven hebben gegeven, ende de Schippers die dezelve
hebben aangenomen , vervallen in de fchaade die 't Land daar door zal

hebben geleeden , ende boven dien in de peynen in de Ordonnantie
Artykel XI. begrepen. I V.
Van alle Ykinge die den Contrcrolleur van dc Ykinge van tyd tot

tyd zal doen, zal den zeiven daar van terftond zenden dubbeld aan den
Raad van Staate, ende de refpe&ivc Provintien , ende aan d' Admirali-
teyten, ten einde daar van kennifle ende notitie gehouden mag worden»
ende dezelve geobferveerd ende doen obferveeren daar 't behoord.

V.
Voor de Ykinge ofte Her-ykinge die den Contrcrolleur vande Ykin-

ge vande Scheepen zal doen, ende voor 't fchryven van de Certificatie,

die den zeiven aan dc voorfchreve Collegien, ende de Schippers van elk

Schip ofte Schuit zal geven , zal daar voor t' zamen tot latte van den
Schipper genieten een Stuiver van yder Laft, zonder meer.

Ende zullen de Schippers di« in 't Leger ge-y kt worden, mogen vol-

flaan met de Ykinge die den Contrcrolleur vande Ykinge aldaar zal

doen, zonder eenige andere te behoeven.

Aldus gedaan ende gearrefteerd in den Raade van Staate , in

's Graven-Haage den veertienden Juny 1631. Ende voorts
by haare Edele Mog. geamplieerd den 21 January 1656

Formulier Vande Certificatien ,
by de Contrerotteur ende ïk-mee-

fters van de Scheepen te geven.

IK ondergefchreve van de Scheepen ende Schuiten ver-
klare by dezen, dat het van Schipper

by my gemeeten zijnde, bevonden is Overftevens lang
ende wijd op het Wijdfte, ofte ten halven in 't Schip, tuflehen de Wegers

ende de Holte, vande opperkant vande
Buikdenninge, tot dc onderkant van'tfpygat alles gemeeten
ende gecalculeerd nademateenordredaartoeby de Edele Mog: Hccren Rai
den van State geordonneerd in de Lijfte vande Scheeps- vragtcn gefteld , ende is

bevonden groot te wezen Ten oorkonde van de-
zen , hebbe die met mijn eigen hand onderteikend , ende mijn Signet hier onder
op gedrukt. Gedaan tot

Vormuliet
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Formulier Van de Cognofcementen
, ofte befcheid Van Inladinge

,

aan de Schippers te geven.

VErilare ik op heden geladen te hebben
in 't Schip van Schipper tot

groot Lallen, volgen den Yk-briefvan den Ykmecfter
van den verleden by den zeiven geteikend, die den

Schipper aan mijn heeft vertoont, de nombre van
om me te leveren aan tot

Aftum

Formulier Van bekentenijfe Van de ingetaden Goederen
,

by de
Schippers op 't voorfchreve hefcheid van inladinge te /lellen.

BEkenne ik ontfangen te hebben de Speciën hier
boven geroert , ende beloove die , zoo haall doenlijk , te leveren als

hier vooren geordonneerd is.
#

Aftum

Formulier Vande ^ccpiffen Vande ontladinge Van Schéepen ende
Schuiten, by de Per/bonen daar toe gequalificeerd te geven.

TïEkenne ik ondergefchreven tot
JJde Speciën hier boven verhaald, mijn van wegen't Land, door den Commis

toegezonden , uit handen van den voornoemden Schip»
per wel ontfangen te hebben. Aftum

VRAGT-LOON.
Olgt het Loon Van de Scheepen en Schuyten , Varen-

de Van d' een plaats tot d' ander
t

en ook die in

V Leger dienfl doeji : Van den eerflen Martij , tot

ten Ifjien NoVembris : En Van den eerflen "Decem-

ber tot ten lefen Februari , den fefen Penning meer.

perfeltjk op alle open Aaken beneden Vier Lafen groot , die

fonder Anker, Touw of Volk onder 'Bruggen en elders in

,
s Lands Dienfi werden gehnyh

, fillen 's daags hebben Vijf-

tien fluyVers ; Vijf Laf ,
Vijftien fuyVers en een half; Ses

Laf, festhien fuyVers • en foo Voorts opwaarts
,
yder Laf een

halVen fluyVer »J daags meerder.

Tt» Ecrj
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Een Schip ofte Schuit van 4 Laft. 5- Laft. óLaft. 7 Laft. 8 Laft. 9 Laft,

Amfterdam
Acxel ——

»

Armuiden —
Aarnhem —

—

Alkmaar —
Amersvoort
Aardenburg —
Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven
Blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda •—

—

Buuren —
Crevecuer
Culenburg —
Cluindert

Cuinder —
Campen
Delff

Deventer —
Doesburg —
Delfzijl

Edam - —
Embden —
Enckhuizen
Emmerik
Cïoes -

Gouda
Vim Dwingt oj>- J Gorcum

' Geertruidenberg

Grave —
Gennipperhuis
Giieizijl

Groeningen
Haarlem
Heusden —
Harderwijck—
Hoorn *

Hatrem 1

Hellevoet-fluis

Harlingen —

-

Haffelt

Yzendijk •

Kotefchans

Liefkens-hoek

Lillo

Leiden
Leeuwerden
Lieroort —
Middelburg
Monnikkendam
IVJuiden —
Medenblick
Naardcn
Naffau

Nimmeegen
Oudewaier
Orfou

_
Philippynen

Zullen hebben van Leg geld 's daags I igul.jft. igulioftjiguliiftiiguliïftjrgulijft'iguli^ft.

Een
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Een Schip ofce Schuit van 4Laft. 5 Laft

"Rotterdam
Rhenen -

Rhees
Rhijnberck'

Raveftein —
Steenbergen

Schoonhoven
Swol
Swartefluis

Schiedam —
Sint Andries

Staveren —
's Hertogen-bofch
's Gravenweert
's Graven-hage
Sluis, met de om-
leggende Forten

: Ter Doele
Vim Doriregt op J Thiel .

• Ter Elburg
Ter Tholen
Utrecht

Vliffingen

Veere
Vaart

Vianen ——

•

Ven!o
Wijck
Worchum

I
Wageningen —

j Willemftad
1 Woerden
I Wcefp
I Wezel
I Zuiphen
(.Zicrickzee

rYzendijk —
J Aardenburg

y Sluis, ende de om-
leggende Forten

C Bergen op Zoom
^ Geertruidenberg

Van Doesiurgop S^'"hcmö 1
1 s Oravenweerc
j' Harlingcn ~—

5Laft.j7Laft.8Laft.!
t

9Laff.

Van Bergen op

%oom op

Van Breda op

Van Camptn op Deventer

Zwol
Zwarte-iluys

iHaflèlt —
Van Deventer op

]
Zutphen

Van Xjttphtn op \ Doesbirg — ,

'

Vm Doesburg op i Aarnhem —

>

' 's Gravenweert

f 's Gravenweert
t Emmerick

Vm hUmmeegin op .) Rhec's -kt

.
A.'s HerrogenboJc:
' L tlëusdeji —

|

Van Thid op ... 3
'

5 Hertcfeen-bofch

( Heusden
Van Muyden öp -

| De Vaart »«£

Zullen hebben van Leg-geld 's daags
j igulo.ft.l.'gultolrjiguliift tgul,

i
-fljtguli ^ft/ gulM ft,

Tt 3 Een



334 SCHEEPS-
Een Schip ofte Schuit van

Vu* Vordregt o/> <

"Amfterdam
Acxel —

—

Arrauiden —
Aarnhem —

—

Alkmaar —7
Amersvoort
Aardenburg
Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven

Blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda 1

Buuren
Crevecuer

Culenburg —
Cluindert

Cuinder -—
Campen
De! ff

Deventer
Doesburg —
Delfzijl

Edam ———

•

Embden
Enckhuizen
Emmerik •

Goes
Gouda
Gorcum
Geertruidenberg

Grave
Gennipperhuis

Giieizijl

Groeningen
Haarlem
Heusden
Harderwijck—
Hoorn •

Hanem
Hellevoet-Huis

Harlingen

Haflèlt

Yzendijk

Kotefchans

Liefkens-hoek

Lillo

Leiden

Leeuwerden
Lieroort —
Middelburg
Monnikkendam
Muiden '

Medenblick
Naarden -

Naflau

Nimmeegen
Oudewater —
Orfou

,
Philippynen

Zullen hebben van Lcg-geld's daags I igul 1 sflrjigulitfft rguli7ft|rguli8ft!iguli 9 ft]2guk

Een
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Een Schip ofte Schuit van lolaft ^iilaft. izlaft. 1 3]aft.:i4laft. )i$hft.

Rotterdam
Rhenen
Rhees
Rhijnberck

Raveftein —
Meenbergen
Schoonhoven
Swol

3

-'5

44-

! 5*

I 29

\i
26

. 18] 4-
. 11 iSf— 4 45 •

. i°54-

• -,}°-

,tè\ s-

-I 4-
-416.
.
lS|47.

1056-
— 4'ji -

-4 4-
• 16 17 ,

«•49
.lo'jS.

— 6j2 .

Vat Donlngt op

Swartefluis

Schiedam <—

«

Sint Andries

Staveren
'5 Hertogen- bofch

's Gravenweert

's Graven-hage
Sluis, met de om-

I leggende Forten
' Ter Doele

1 Thiel —
I Ter Elburg

Ter Thoicn
Utrecht

Vliffingen

Veere ->

Vaart S

Vianen >

Venlo
Wijck
Worchum
Wageningen —
Wiliemftad
Vyoerden 1

Weefp
I Wezel
l Zutphen —
L Zierickz.ee

rYzendijk

\ Aardenburg
ISluis.endedeom-!--

C leggende Forten

f, Bergen op Zoom
*) Geertruidenberg

_ c Aarnhcm 1

Van Dotsburg op
j

>
s Gravenweerc

r~ Harlingcn —

Van Bergen op

X^om op —

Van ürt&a op

5~
18-

16.

H.

14-

!J •

II.

62. ~

'}*

7 •

16.

6.

10 -

18 .

48.

J9-
11 <

7-

- .7— >s-
-2 21. .191}.
-4| 5 «| 5.
-418 . .1819.
-4!;! ... 8 jj.
18 17.

nj6.
14 li—

-6!i4«

.818-
. 6 5 I-
1060 .

• »:3*.
]

. 14 9-

29 Ijo-

1624. . IJ 2; .

. ïli $ . ,16 6 -

, 12,20 , , 621 -

, 12(54. . 16 J6-
1 1 18 . . 4!i8 , . 17.19 .

— I

,ro

. 16

. i«

. %e
— 8

14

14 .

14 -

64.
14—

19 38 ,

~r
-7 22 .

•17,15 .

-521-
I9lJ •

. 16 II .

17 15 .

- |I4.

, 1667 •

- 14-

6|!9.

mj .

14,

17 .

5.

10.

19 -

50 ,

40.

1

1

•15

l6jn
. 8 20

• 9j$ï
. I 0I41

14 12-

-9 7
3

>S

Campen op
J Deventer

/Zwol
. Zwarte-lluys

l Haffeit

I Zutphen

\ Doesburg —Van Deventer op

Van %utphcn op

Vm Doesbur? oj> k
Aarnhem

6 r ' 's Gravenweert

f 's Gravenweert

( Emmerick
Rhees —
Weffel

Van Nimmeegen op «

16 -
14 .

6.

II

10

II

-810

'5 •

i5-

'J

469 •

"5-

8

4

.220.
. 654

«tr

-
Ji4-

.617.
iji6
-

I

7 .

13 16

. 4w.

i5,4i-

y
j

•

. 1925

.

, 19 16

.

.15 22.

ij »5
. 12-2 —
. 19 16.

- ;i5-

1

.10' 4.
— jl8.

- :

5i.

, 10 62

.

10 54.

. 10 26 .

-
I

6 ,

— |lt .

- Ij7 •

. 10 20 ,

— '41

.10 Ij -

i

. i5 14 .

. 10 17 .

. I0 2J .

. IO 26 .

12

. IO 17
. I<» 16-

I Ij . . IO IJ . 19

. 12 72-
- |*5 -

14; 9-

•
i7;i9

.

•5 7.
. Il|l2-
.1621.

.
j-6-

, 45-

1818 .

— 174 .

. 10 16
—

|

9 . . 6
• 10 20 . . j

10 7 . . 15
— 12 . .8

10 22 .

— 57 . . 17
— '46. .10
10 'J- 19

19

15 . .IO

. 6

15

Hier begint de kleineL.ijuSgeurefteerd den
10 8110. .1611 '4ln- .1212 —

9 .

ii
7 •

5
•

9
9
18 .

6.
9-

IS •

• 's Hertogenbofch f- j j,

l Heusden —
Van THitl op _. Vi Hertogen-bofch .

(i Heusden
J

Van Muyden op_-jJDe Vaart T** t " ;
•

Zullen hebben van Lep-geld 's daags 1 1 gul, icftl 1 gul 1 6ft
|
igu l 7ftj

'
gul- 1 ' gul

12

. 8

. 9
• 9
18 19 .

•15: 7-

, 19 10

. 4'l6

. 19 IJ

. 16 10-

.11' 5-

i8j 8 ,

.12 5.

. i6;io

. l6|io

lïtfao

7-

16, 17

-J 10.
16 6-

.48.
. 16 6 -

. J 10.

. J 10

• 6 11 -

-5 7.

,IJ II

. 1 18.

, lo 19

• «5ii7 .

.10 7 .

. M I7 . . 6*1

— lil . . 8|

i4Meyi6}2.

!

11 . . 8|

lo. . 11
6 4;

8 . . 16

j

6 4
. i7

. 17

14

•
"5

• 7

. I o 1 o .

. 1010

.

I IJ.

I IJ.

. 10 26 . .7

. 10 IJ . .19

Br* -„ \—
. 10 ij 1»

10lt|'' gul.

Een



336 SCHEEP S-

Een Schip ofte Schuit van
|
iólaft.

Amfterdam
Acxcl ——

-

Armuiden —
Aarnhcm
Alkmaar
Amersvoorr.

Aardenburg —
Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven
Blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda

Buuren —
Crevecuer

Culenburg —

•

Cluinderr

Cuinder ----

Campen
Delff ~

—

Deventer
Doesburg
Delfzijl ,

Èdam —
Embden
Enckhuizen
Emmerik
Goes
Gouda

Vim Dordregt of - J Gorcum
Geertruidenberg

Grave ——

—

19 .

16.

*2—
24—
27 .

29 .

164

14 •

16 —
27 .

8;

14 .

21 «

20 .

19 .

16 —
9-

27 .

28 .

9.
41 .

81

.

25-
85 .

35 •

45-

14 .

laft.

Gennipperhuis
Giieizijl

Groeningen
Haarlem
Heijden •

W
! 4i .

I 67

1*6.

Harderwijck

Hoorn
Hatrem —

~

Hellevoer-fluis

Harlingen —
Haffeit

Yzendijk

—

Kotefchans

Liefkens-hoek

Lillo

Leiden
Leeuwerden
Lieroort

Middelburg

Monnikkendam
Muiden —
Medenblick
Naarden
Naffau

Nimmeegen
j Oudewater —
1 Orfou .

|_Philippynen

41

.

3°

j
18-

*2-

14 •

52.
106 .

16. ,

25. .

22 ,

3« .

24 —
22 .

j'j/S.'i

11 •
1

69 .

18 .

. 4 i9.

10/17 -

~ 33"
- 24.
. 4 28 ,

. 4jo
10117 -

• S|i 4 .— 16 .

. 4 28 ,

.10! 8 .

.IjjlJ

.621.
. 921.
. 4 19.
— 16

.

• 12] 9

.

. 4 28 .

. 16 29

.

.12 9.

. 1 2 42 .

. 1654 .

. 12 84 .

. 12 26 .

. 6 87 .

. 4*6 .

18 48 ,

. 8 14 ,

• 12 9.
I

-8 6 .

. 8 ;9 .

. 1242.
. 6 87 .

. 4|ö9 .

— 16 .

33

. 10

. 1242
.8*. .

18.

33
-

18—

14-

1654 •

109 .

17 -
26.

2J
39 .

24.

2;

16 *7-
14 12 •

671 .

. 18.

i81aft.;i9laft. 20 laft. 21 laft

. 16 20-

-k— ]*4-

1J2J .

. iks.
• 2JI-
— ji7.

,1017-
. 1 28.

IJ 9-
. 415 •

. 19 22 .'

, 14 J

18

2«

10-

16-

86.
7-

I990 .

7

49.

IJ

17.

27

34-

9-
44

i 1 .

19

!4-

.1018-

35 -

. 1 o 26-
- 1S19.

. 10 18-

. . 6ij.
117.

. 1829.—
I

0-
13 iS ,

• 122* ,

f}22 .

• 8 21-— \n.
4jio.

• 18 29

.

. 12*1

.

-— 4io .

— 4'45

— 1 57 •

1 14S9
-428-
. 129* .

. 8
? g.

.1651 .

. 6,5 .

• 410 .

.16 7-
. 1642 —
. 4 45 .

. 12I9* .

• 87*.

18 *2 .

- iS .

16

. IQ 18 -

• 15 3° •

-59.
. ill6.

• IMi
. 82* .

— 21

.

. 10:18 -

» 10 10 4

'5|3°-
,
ioji-

, 10J10 ,

io[4«-

15 59-
. J9I.

• 5 95 .

IO J9
• 5 52 .

. ij 16 —

, 10 tg
— *7— 27-
, 12,1
•
l6 33-

. 10:19

. 4 16,
— jlS.

. 12 Jl ,

.10] 9 •

• «17-
.1824.
• r 2* .

. 12 22 -

— |18.

. 1,

. 9
14

»3

. 10

. 9
>5

. II

. 14
—4
. 10

16,11 .— 2
I

• J2;*I -

~ 8 33 -

. 16 II

. 1648
,

— 8,61
. 16 94
. 16 29

.

. 18 98

. I2 !40 .

• i4J4.
—4ji6.

10 10 , . 16 11 .

7 -

43-
46.

S
[9f.

10 75 .

10 18

18 . . 1419

15 •

J6 .

112 .

17 •

27 .

23 •

40.

25

23'

19 39 .

'5

973 •

. 615.
. 2J7 •

, i4'i 16-

10 18 —
. 428-
1624.
1642 —
1026

—

.1624

. 240—
. S12.

1275 •

-419.

?6-

9.

46 .

34 •

20 .

36 <-

19.

Ij 16 .

15 59 •

,H9 .

- '18 .

- '28.

IO 2J -

-'i43 -

- ƒ 27—
I°|2j —

-4 7 .

—4(44
. l6'48 .

. l8
!

s8.
77.

S .

" 3 7-

10, 9 .

l6 ! 48 .

• 4
. 4

14

-16

37

4 16 .

8 61 .J
. 6,122

15
• 2

• 3

• •$

• 7

•'3
• I

. 12
Io|l9
16 29 . -I

4,2J . .1

4 44 . .

- 27 . . 1

•4 2J . . I

- 2 'J--
-18 80—
— 6 20 - 17

Zullen hebben van Ltggeld 'sdaags I 2gul. 1ft.l2gul.2ft.j2gu!. 3ft.l2gul.4ft.l2gu! 5 ft L gul. 6ft

Een
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Een Schip ofte Schuit van

f " Rotterdam
Rhenen —

—

Rhees
Rhijnberck

Raveftein

Steenbergen

Schoonhoven
Swol -—

—

Swartefluis

Schiedam —

—

Sint Andries

Staveren

's Hertogen-boich

's Gravenweert

's Graven-hage
Sluis, met de om-

I
leggende Forten

I Ter Doele

"^ïefHbur;
Ter Tholen
Utrecht —
Vliffingen

Veere
Vaart

Vianen
Venlo —
Wijck -

Worchum
IWageningen —

—

Willemftad
i Woerden
I Weefp

j
Wezel —

I Zutphen —
|_
Zierickzee

«-Yzcndijk i
i

\ Aardenburg

i ólaft.
1

1 7 laft. 1 8 laft. |i 9 laft.^o laft. 2,1 laft.

I»;

Van Bergen op

%oam op -

Van Breda op

Van Doesburg

~~
Sluis, ende de om- ^ 1 6

C leggende Forten

f Bergen op Zoom
j
19

- A Geenruidenberg I 17
"Aarnhem °

f J 's Gravenweert
r Harlingen —

1

Van Campm of

Van Deventer op

Van fytpbm op

J Deventer -

—

1

/ Zwol
"

. Zwarte-Üuys

iHaflèlt --—

*

j

Zutphen

I Doesburg
—

f 's Gravenweert

f Emmerick

Van Hmmugm op
j
Rh«

'
's Herrogcnboich

l Heusden —
Van TUei op -fAKeD^Ch

yen Muyden op -
|
De Vaart *—

.14
. 17

. 17 :

18 .

8 .

rS .

l3-

19.
14—

22. .t4
40

.

12

Hier begint de kleineLijft, gearrefteerd den

16.13 4ij. .12(14 114

-411

.

-8] 6.

9 -

1
»4-

2 gul.

1 1

.

6.

9 .

12 6.
11 11

.

> II II ,

-2 2J.
-S 8.

18 12-

. IS' 7-

. . 14 12—

1

12

. . 4 19 . . 16 20

28 1 28

8 14- i*7

8

.14
. 16

. 18

18

. 1624.
8 .

12 .

t

. 18

6

6

H r».
— |7-
— 10 -

— 7-

. j .2.

. j 12.

. 10 2j -

.15 9-

. 1; 13 -

— 21 .

9 5

20 . . 12

14 '6

14 Meyi6!2
i4. . iS

12 . .19

7—
10

.

T 2

. I

— B

. 19

. 19

425. .18
9

13 9

12 22 4

Ij 50. .I2JI

Ij . .Ij

Ij. . Ij

Zullen hebben yanLeg-geld'sdttgf 1 igul. ift-lzgul.afl:, jzgul. jflr.)^ guU 4ft

6 —416. . 13

6 4]16^23

glll.5ft.llgul.fft.



SCHEEPS-
Een Schip ofte Schuit van

J

xilaft. x3laft. i^atfc i$ laft. rólaft. 27 laft.

K<w Dorirtgtop'

Amfterdam
Acxel —
Armuiden
Aarnhem ,

Alkmaar —
Amersvoort
Aardenburg
Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven

Blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda
Buuren —
Creveceur

Culenburg —
Cluindert

Cuinder
Campen
Delff
Deventer
Doesburg —

—

Delfzijl

Edam .

Embden
Enckhuizen
Emmerik
Goes "

Gouda
J Gorcum

Geertruidenberg

Grave -

Gennipperhuis
Grietzijl

Groeningen
Haarlem JS ")

Heusden C
Harderwijck—
Hoorn —

—

Hatrem
Hellevoet-fluis

Harlingen
HaiTelt

Yzendijk

Kotefchans

Liefkens-hoek

Lillo

Leiden
Leeuwerden
Lieroort —
Middelburg

Monnikkendam
Muiden —
Medenblick
Naarden .

Naffau . i --
Nimmeegen I 4^

.

Oudewater — \i$
Orfou ——-. I 82-
_Philippynen

Zullen hebben van Leggeld 'tdaags \ jgul. ?ft jjgul. 8ft. 2gul. g&\

Eco
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Een Schip ofte Schuit van
J

2ïlaft. xjlaft^ï^aft. *$ laft.*6jaft. i/laft.

,• Rotterdam
' Rhenen —
Rhees —

—

Rhijnberck

Raveftein —
Steenbergen

Schoonhoven
Swol
Swarteüuis

Schiedam —
Sint Andries

Staveren

'sHertogen-bofch

's Gravenweert

's Graven-hage

Sluis, met de om-
leggende Forten

I Ter Doele

Va Dordregl op 1 TMd —
I Ter Elburg

Ter Tholen
Utrecht —
Vliflingen

Veere 1

-y

Vaart > 17
Vianen J

Venlo —
Wijck —
Worchum
Wageningen
Willemftad
Woerden
Weelp

j
Wezel

I
Zutphen —

—

(_
Zierick7.ee

r Ï7,endijk —

—

Aardenburg

Sluis, ende de om-kj.
C leggende Forten

c Bergen op Zoom

J
Geertruidenberg

' Aamhcm
j 's Gravenweert

j-
Harlingen —

Van Bergen op

%oom op .

Van Breda op

Van Doishurgop

Van Campcn óp

Van Deventer op

Van Xjitphen op

Vim Doaburg op

Deventer —
Zwol '

Zwarte-fluys

LHaiTelt -—^
I Zutphen

I Doesburg

\ Aarnhem —
' 's Gravenweert

f 's Gravenweert

i Emmerick
3 Rhees —
/Weflil >

'
's Hertogenboich

^ Jt .

L Heusden
—

y$ Hertogen-bofch /
j/?

7 Heusden ,

j üe Vaart —- I
i7

-4(
i
j . . 1216

begint dekleineLijft,gearrefteerd den
'16 8 iS.

14 7 i4-

-4

-7 Z', . .18
, 16 17 4

4Meyi6j2*
, 16 17 4

Van Nlmmeegenop

Vm TiM op —

Van Muiden op -
.

V ? * Eem



34° SCHEEPS^
Een Schip ofte Schuit van a 8 laft. aj>laft.

3 o!afl. , 3ilaft.
3 i

'Amfterdam
Acxcl —
Armuidcn
Aarnhem
Alkmaar
Amersvoort
Aardenburg —
Bommel —
Bommeneede

Brouwershaven
Blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda —

—

Buuren —
Creveceur

Culenburg
Cluindert

Cuinder
Campen
Deiff

Deventer
Doesburg —
Delfzijl

Edam
Embden
Enckhuizsn
Emmerik
Goes —

—

. Gouda
Vmt Durdrcgt op -

<J
Gorcum
Geertruidenberg

I Grave
! Gennipperhuis

I Gtietzijl

[
Groeningen

j Haarlem

j
Heusdèn —

|
Harderwijck —

I Hoorn — -

j Hatiem ;

j
Hellevoet-fluis

I Harlingen —
HaflèB
Yzendijk

Kotefchans

Liefkens-hoek

Lillo

Leiden —
Leeuwerden
Lieroort

Middelburg

Monnikkendam
Muiden —
Medenblick

|
Naarden

I Naffau

|
Nimmecgen

I Oudewater
| Orfou —
(_Philippynen

.laft

-4

Zuüen hebben ^Leg-g^daags I 2gIlft.8P .]ïgul . 2ftgp
|
igu!> , j ft; |,g,Ij0p

Een



B O V W-K O N S T. 341
Een Schip ofte Schuit van z 8 Laft. z^aft.uoLaft. 3 1 Laft. 3 z Laft.

Rotterdam
Rhenen -

—

Rhces
Rhijnberck

Raveftein -
Steenbergen

Schoonhoven
Swol

6. . 12
26 S

74- 16

8S . .10
48- . IS

6.

27

76 . .10
90 . . 10

50

Swartefluisi

.

Schiedam -

Sint Andries

Staveren

's Hertogen-bofch

's Gravenweert
's Graven-hage
Sluis, met de om-

44—
37—
«

.

30. .

52. ,

28. .

59. .18

19. . IS

i;| 6. . 18

27. .12

78 4
92. .10

51—
151 .16

46—45"
S jg 5 39

lS> 9
|

9-
16 31 , . 10: 32 -

H | 55-
19 5' 29.

16

Wa» Dordngt op J Thiel

I leggende Forten) . I£)

Ter Doeie '7 .

E^rtM Curiipm op

1 Ter Elburg

Ter Tholen
Utrecht ~
Vlilfingcn

Veere —
Vaart -—
Vianen -

[
Venlo —

—

i

I Wijck
i Worchum
Wageningen
Willem ft ad

Woerden
I Weelp .

I Wezel
1 Zutpheti -—
^Zierickzee

Yzendijk

24-

'j
37-

I
17 •

'I Si

ïi
|
105.

61- 1 > 6z . . 12
-
J -O. .14

35
24

38
18

24 . . 1

5

23

15; js , .11

J
5 ï! .

J 5i 54- •

-
fj }9-

18 .

25 •

23 .

.

' Zoom ep\ . j Aardenburg

. ij

iï -

17

51 C

Si . .18
65

19
12

»3
29—
11 —
18 —
3 Z
~

83.

.

67
i

iö' 20

—

17 1,—

20 • .14

Iio . , S

J>i

rtaraenourg \

Sluis, ende cje cm-

>

leggende Fonen

Van Bnda op _j Bergen optorn

^ , / s Gravenweert

. . r; |oj i'Harlingen —
( THterbcgintdekle;neLijft

;gearrefteeidden24MeYiS32'
^Deventer • i7..l2hiS jS' SI 18. .12 18.. 16
/Zwol —
,
Zwarte- fldys

iHaflèlt —

-

r—
Van DeioiTYr' op |

Zutphen f**ï

Van Zutphen op \ Doesbnrg '- *—

Vm Doesburg op i Aarnhem —
' 's Gravenweert

f 's Gravenweert
("Emmciick

'an N'mmtepmop < Rhees —
6 e

' Weifel **4>-

26 .

24-

14 r

17.-

27 •

25

29 •

1 1

.

18 .

?~ *

s;..

69-
20

.

'3 .•

28 .

M • •

1 1 —. 10

2*. •

7-
17.

79

93
5' •

r 3 •

46.

}S-

9

55 •

20 . .19 21 4

36. . 19 37. . 7
25 . . 12 25 . . IS

34. .18 35 6
lil 40
12 18. . 16
II; 25 . .18

>5, 24

—
i

7 2
.18, 28 4
. I 79- . 18

1 o 94 . .10
.14 52-—6

I

. I9
(

14 2

1° 47
.11 40
. 6 9 8

.11 32 . . 18

, 16 J6 8

— 5 30. .12

, 6 64

39-
i3.

25 •

23 •

20 .

III .

23

3°
11 .

18.

. 19; II 4

. 12 IJ2 . . 16
i *5j 24'

. JS 24 2

• 5j 3°- - 11

.13! 11 . , 16

. 12' 18 . .16
33-

86. . lij 87 . .10
69 . . 15 70 . . 10

21 4
13 . .IJ

H-

28

25-
11

.

2$
iS.

•5 23.

28 . .16
26

3

11. - 16
26 3

18. . 16

1
's Henogenbofch V , 7

LHeusden 1

TbU of, ..- 3 's Henogen-bofch / »
^

7 Heusden
J

Van Muydm op -
1 De Vaart "-^ | 19 . . 16 20 . 5 20 ... 14

Zullenhebbcn van Leg-geid s.ïlaags |
2g.nft8p 2gul . iit.|;guit.i pjiigul. 1 aft 2gl.13ll.1p.

V v 3 Een



34* SCHEEPS-
Ecn Schip ofte Schuit van

J

3 3 laft.

f Amfterdam
Acxel

Armuiden
Aamhem -
Alkmaar —
Amersvoort
Aardenburg
Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven

Blokzijl

Briel

Bergen op Zoom
Breda
Buuren
Creveceur

Culenburg —
Cluindert

Cuinder
Campen
Delff

Deventer —
Doesburg —
Delfzijl

Edam
Embden •

Enckhuizen
Emmerik ——
Goes '

Gouda

V** Vtrdrtgtop-J Gorcum
Geertruidenberg

Grave ——

—

Gennipperhuis

G) ietiijl

Groeningen
Haarlem
Heusden i

Harderwijck—
Hoorn , •

Hatrem
Hellevoet-fluis

Harlingen
Haflelt

Yzendijk

Kotefchans
Liefkens-hoek

Lillo

Leiden
Leeuwerden
Lieroort .

Middelburg

Monnikkendam
Muiden —

—

Medenblick
Naarden -

Naüau -

Nimmeegen
Oudewater —
Orfou —

(_Philippynen

1 l n
3 3 lalt. 3 4 laft. narlaft.

.I-A
30 lalt. 3 7 laft

^ 28 • . 10 . 16 29—

2

29' 8 29 . • 14

24 5 24. . IC 24. • IJ 25 25 —

5

47- .10 48 _ 48. . 10 49 49 . • 10

3? • »4 36 . . 2 36. • xo 36. .18 37—6
4° . • 9 4o. . 18 41— 7 4i . .16 42 . • 5

4} • 3 43 • .12 44

.

. 1 44. -io 44. . 19

24 5 24. 4 10 24. •'5 25 25 '

5

21 . . 9 21 . • 14 21

.

. 19 22 4 22—9
23. . IJ 24- 24

.

• 5 24. .10 24. .15

40 9 40. .18 41—

7

41 . .16 42 5

12—9 12 . . 12 12. • iS 12 . .18 13 1

21 . .J6 22 . . I 22" — 6 22 . .11 22 . .16

)l . . 9 3» • . 16 J*. • 3 32 . .10 32 , .17

30 , . 9 3° • •15 3» . 1 31 . . 7 31. .13

28. . 10 28 . . 16 29 . . 2 29 8 29. .14

2; . . IJ 24 - 24 . • 5 j.4. .10 24 • . J5

I4 j 14-—

8

14. . 11 14. . i4 14 • • J7

40 9 40. . iS 4i - 41 . .16 42— 5

42. • 15 43 4 43- • '3 44 1 44 • • 1 1

14' 5 14 . . 8 14 • . 11 i4. .14 14- . 17

61 . . «5 62. . 8 63-— 1 63 . .14 64' 7
78 9 79—6 80

3 81 8i . , 17

izi 4 122 . .10 123 . . 16 125 2 126 8

j8 38. . 8 38. . 16 39 • 4 39. .12

126 . . 9 127. . 16 129 3 13 0. .10 fjl. .17

52 5 52. . 16 U 7 53- .18 54 • 9
70 4 70 . . 19 71 • • 14 72 9

21 • • 9 21. . >4 21 . . 19 22 4 22— 9

L 14—5 14. . 8 14- . 11 14 . . iH 14. .17

3
1 9. .1° 9 • . I 2 9. • 14 9 , • 16 9 — 18

1
$7 57. . 12 58-—

4

58 . .16 59 . . 8

j
61. .15 62. . 8 63 • , 1 63 • • 14 64 7

1
T26 . 9 »27 . . 16 I29 • 3 Z30 , ,10 131. . 17

1 99. • 15 100

.

.16 IOI . • 17 loz . . 18 103 . . 19

24

—

24 J 24 . .15

i
38

—

38

.

. 8 38. . 16 39 4 39. • 11

>
|i 47 , . 10 48— 48. . 10 AQ-. —

|

12 . . 9 12 . . 12 12 . • 15 J12. .,8, 13 1

61 . .ij 62 . . 8 63 . . 1 «3' «14) 64 . . 7
45 • • 4 45. . 14 4« . . 4 46. . 14 47 4
26 . .12 26. .18 27 • . 4 27 • 10 27. .16

48- 48. . 10 49 49- .10

£ 16 —

4

J

26. . 10 26. ; 16 27 . . X 27 . . 8

21 . . 9 21 .14 21

.

. 19 22—4 22 9
78 9 79 . . 6 80 . • 3 8n 81 . .17

M7 .. J 158. . l8 160 . . 11 162 4 163 . .17

24— 5 24. . 10 24- • «5 25 1
' Ij ..-j

38 38. . 8 38. . 16 39 4 39 . • «2

53 • • 5 33 • . 12 33- . 19 34 6 34. .»3

f 57 — 57. . 12 58-—

4

58. .16 59. • 8

35 -14 36 2 36. . 10 }6. . 18 37 6

1 33 • • 5 33' . 12 33' . 19 34 6 34. 13

| $4. .J4 55 « 5?- . 18 56 . . 10 57 2

|
17 . • 4 17 8 17. . 12 17 . • 16 18-

—

1 102. . 14 IOJ. . 16 104

.

. 18 106 107 ,. 2

1 26 . , 14 27 - 27 6 27. -12 27 , .18

Zullen hebben va* Leg-geld 's daags) 2gul.i4ft. 2g.i<ft8p igul. isft.j 2g.15ft.8p 1 gul ft.

Een



B O V W-K O N S T.

Een Schip ofte Schuit van

Rotterdam
Rhenen
Rhees
Rhijnberck

Ravefteiri -
.Steenbergen

Schoonhoven
Swol
Swartefluis

Schiedam —

—

Sint Andries

Staveren —

—

'sHertogen-bofch

's Gravenweert
's G raven -hage

Sluis, met de om-
I leggende Forten
I Ter Doele

Van Dwingt op ,J Thiel

J
Ter Elburg

'Ter Tholen
Utrecht
Vliffingen

Veere —

—

Vaart

Vianen —
Venlo '

Wijck
Worchum

J
Wageningen —

j
Willemftad

I
Woerden

I Weelp

|
Weiel

] Zutphen —

-

^Zierickzee

ob /-Yzendijk •

_\ Aardenburg \

j Sluis, ende de om- >
C leggende Forten ^

„ ( Bergen op Zoom
Van Breda op — ) „ & ./ ,

f ^ Geerrruidenberg

,„ Doesburg op
rAarnhetn

^ 1
^ s Gravenweert

|-
Harlingen —

.

Van Campen op

Van Bergt»

%oom op

J Deventer

/Zwol

33 3 4lalt 351411. jókft. 37 Ulr-

7 • . 4

'

7 . . 6

~~~

7 . . 8 7. • 10
— '-—

7 . . 12
28. , 10 28. .16 29 2 29

.

. s 29. . 14
8o . • i> 81 . . 12 82 9 83 . 6 84. . 5

9}- . 10 96. . 10 97. -I» 98. . 10 99. .10

52- ,1» 53. .10 54- • * 54. • 14 JJ 6

14-—s 14 . . 8 14 . .11 14. .14 14. .17

47 . 10 48— 48 . .10 49- 49. .10
40 9 40 . .18 41 7 4i • . 16 42 5

9 . .10 9 . . 12 9 . • 14 9. . 16 9 . • iS

33 • 5 JJ. . 12 33- '9 34-— 6 34. .13
57 57- .12 58. 4 >8. . 16 jj g

3°- . 19 31 6 31 . . 13 32- 32 7
64. . 14 g 66 2 66 . . 16 67 . l°
7. 1 Q 21 • . 14 21 * . 19 22 . 4 22 9

37- • IJ s8 . . j• » 3 * '
* 38. .19 39» . 7

26 • 4 26 . . 16 27 2 27 . . 8

35- .14 3° 2 36 . . 10 36. .18 37' 6
40 • 9

19 '4
41 7 41 . . 16 42 5

19 - j£ g 19- • 12 19 . . 16
26 - 4 26 • . xo 26 ..l6 27-— 2

24 • 5 24 • . *5 25 - 25 J

21 -—

9

21 . . 14 21 . .19 22 • . 4 22 9

114- nj 4 116 8 II7- . 12 118 — 16

24 • 5 24 • •

1

24. .15 2$- 2J 5

14 -—

5

14 8 i4- . " 14 • . 14 14. .17
3°- • 19 31 6 31 . .13 32- 32 7

1
1 1 -- 19 12 2 12

5 12 . > 8 l2 . .11
19- 19 4 19 8 19- . 12 19. . 16

33 . •15 34 2 34- 9 34. . 16 35—3
88 . . 9 89 8 90 7 91 • . 6 92 . . y

71 -— 5
72 72 . .15 73- . 10 74—

5

21 - 9 21 . .14 2£ . .19 22 4 22—

9

'3 • . 18 14 1 14 4 14 • 7 14 . .10

IJ- • «5 24— 24
5 24. . 10 24- . IJ

29-— 3 19 • IC 29- .17 3° • 4 30 . .11
26-—-9 26. .IJ 27 1 27-—

7

27. .13
1 1 . . 19 12 • 2 12 1 12

.

. f 12 . .11
26-—

9

26. . 1; 27 . . 1 27-—

7

27 . .13
19 19 4 19 8 19- - 12 19. . 16

Hier begint de kleineLijft, gearrefteerd den 2 4 1

Van Deventer op

Van %utphm op

Van Doesburg op

. Zwarte- Üuys

t-Haffelc —
I Zutphen

I Doesburg —
\ Aarnhem —
' 'ss Gravenweert

f '5 Gravenweert
Emmerick
Rhees — 1

Weflil )

's Hertogenbofch

l Heusden —
J 's Hertogen:

bofch
£

l
Heusden —

Van Muvden op - 1 Oc Vaart — |

Van Nimmeegenop

Van Ttiil op

Zullen hebben van Leg-geld's daags
'

19 - 19—- 19 8 19. . 12 19. .16
16. . 14 16. . 18 17 2 17-— 6 i7 . . 10

9. . 10 9. . la 9 . • 14 9. .16 9. . 18

13 • • IJ 13. . ISi 14 1 14-—

4

14 . . 7
9 . . 10 9. 12 9 . . 14 9 . . 16 9 . .18

16. . 14 16. .
18' 17 2 17 • 6 17. .10

16. . 14 16 . . iS 17 2 17 . . 6 17. .10

33 5 32 . . 12 33 - . 19 34~— 6 34. .13
11

.

. 16 11 . . 18 12 • 12 . . 4
17 • 4 17—- s 17'. . 12 17 • .16 18

28 . . 10 28 . . 16 29 2 29-—

8

29. . 14

40-— 9 40 . . 18 41 7 4i . iö 42
;

21 - 9 21 . 14 21. .19 22 ; . 4 22 9

21 - 9 21 . M 21. .19 22

.

• 4 22 9

gul. i4ftk.i+ft *P
2 gul 15 ft. JgIS ftSpUguI i*fh

Een



344 SCHEEPS-
Een Schip ofte Schuit van 3 8 laft. 3 9 laftj 4olaft. 4i laft. 4ila ft,

"Amfterdam
Acxel 1

Armuiden —
Aamhern
Alkmaar —
Amersvoort
Aardenburg'

Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven

Blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda

Buuren —
Creveceur

Culenburg —
Cluindert

Cuinder

Campen —
Delff —
Deventer
Doesburg -

Delfzijl

Edam —
Embden

j
Enckhuizen

,» Emmerik

IGoes — -

Gouda ?

Van Dordregt op-J Gorcum j"

Geertruidenberg I

Grave |

Gennipperhuis
Grietzijl —

-

Groeningen
Haarlem --

Heusden —
Harderwijck

Hoorn j-

Hattem •

Hellevoet-fluis

Harlingen —
Haflelt -

Yzendijk —
Koteichans

Liefkens-hoek

Lillo

Leiden
Leeuwerden
Lieroort —
Middelburg
Monnikkendam
Muiden —

—

Medenblick

j
Naarden

j
NaiTau -

I Nimmeegen
IOudewaier
Orfou

(.Philippynen

30.

iji
50.

)i
4; •

45 i

*5 •

JO-

-5 •

5°

3»

43

45

5

30.

. Ij| 16 •

.10 ji.

3» •

31 4j.
. • 17 46 -

22 . . I
t " . • I! >3 4

2} hs 15 . . 10
42. • I 1 43 43 . . 12
«3 'f 13 13 . . 10
*3 *3 . . < • *3 • . 11

33 •• 't 33 . . I] 33 . . 18
ji. . »<> 32 3* . *xi
30 3° 1 3° . .12
25 25 ~

i *> . . 10
Ij 15 ) 'J'

—— 6
42 • .14 43 '3 43 . . 12
4j ,

45 —

s

45 . .18
«5 15 5 IJ . . 6
6j «5 I 3 65 6
82. .14 «3 .11 84. 8

127. .14:129 >3° 6
40 40 . . 8 40 . 16
'33 • • 4 '34 . . 1

1

'35 .18
55 55 • * ZI 56 2

7} 4 n. . 19 74 •14
22 . .14 22

.

. 19 *3" 4

ij
!

15 • • 3 15" 6

10 10 -— 2 10 >—4
60 60. • 12 Si - 4
«5 6j. • '3 66- 6

'33 • 4 '34 . XI »35- . 18
105 . 106 , • 1 107-

25
j

*5-—

5

15 .10

40 40 . 8 40. .16

JO ; , 5°- . 10 5'-—

!

13 • . 4 '3 -—

7

'3 • .io
!

6J 65 . 'I'3 66-—

6

47. .14 48 4 48. 14
28 2 28 -— 8 28 . .14
50 5°- . 1 5"

!

6 IJ 9 ,j

•16/ 62-

£ 25 [*$

1 19 67.

:egen I J7 . . i

lier j 18 . .——— I 108 . .

>nen ' 28

82.

16J.
25-
40-
35-
60 -

37-

35

57
8

108
28-

83.
167-

*5 •

40

35
60.

38-

35 •

14 58-
4 18-
4109 .

-4I 18.

22. .19

. 10

28 - 28

.

84-
168 .

26—
40.

35 •

61 —
38.

35-
58.
18.

6|no

—

28.

'4

• X6

Zullen hebben van Leg-geld's daags I 2g.i6ft.8p.''3gul.i7ft 2g17ft.Hr/2guI. i8ft.|2g. i8ft.8p

Eca



B O V W-K O N S T. 345

Êen Schip ofce Schuit van 381aft 3 9 laft. 4olaft.| 4ilaft., 4xlaft.

Rotterdam
Rhenen '

Rhees
Rhijnberck

Raveftein —
Meenbergen
Schoonhoven
Swol
Swarteüuis

Schiedam —

-

Sin: Andries

Staveren

's Hertogen-bofch

's Gravenweert

's Graven-hage

Sluit, met de om-
I leggende Forten

Ter Doele

Ter Tholen
Utrecht '—
Vliffingen

Veere —

—

Vaart

Vianen
Venlo
Wijck
Worchum

IWageningen
Willemftad

I
Woerden

I Weefp
I Wezel
I Zutphen i

l. Zierickz.ee

rYzendijk • •

\ Aardenburg )

1 Sluis,endede om-
^

C leggende Forten

5
Bergen op Zoom

Van Breda of —
^ Geerrruidenbeig

r Aarnhem —
Van Dotsburg of j

>
s Gravenweert

fHarlingcn —

7 • i4

3°

loo . . 10

JJ. .18

5°

41. -14
10 —
35
—

60—
32. .14

68 4
22. .14

j9 - 'IJ
27 . .14

. M
14

7 . • 16

30 6

85 .17
101

JS. . 10I J7

'5 3 'S

7 ...
8'

30. . 12

86. . 14

102. .1°
-2

-6

37.
42.

30 . .18 31 4
87 . lïil 88 8

103 . . 10 104 . . Jo

57. .14; J
8 6

IJ 9 IJ. .12

yo. . 10: ?I_
43 3 43- •**
10 2' 10 4
3? 1\ 35- • '4

60 , . i2: 61 4

33 «I 33 8

68 . . iS, 69 . 11

19 23 4

Van Btrgm of

%oom of —

27. .14

25 , . 10

22 . .14

120—

—

2j . .10

15

32. .14

12 . .14
20 .

3f. .10

93 4

75
22 . .14

14. . 13

40 .

28—
38 —
43 3

20 . . 4
28

2f . . I{

22 . .19

40 . .II

28 6

38. .

43 . .12

20—
28 —
16 —

121 4122—
25. .IJl 26—
iS 3 iJ 6

33-
12. .17
20 -4

35 • «7
94 3

75. • ij

12 . .19) 23

14 . . 16 14

33
"

»3
"

20 -

36-

55 -

76-

1J-

'm Camfrn of

3°
27.

27.
20-

3' "

28 -

12 .

28 -

20 -

2 5 •

5
1

28.

28 . .II

20

Jl • .IO 52

44 1 44. .1°
10 6 10 8

36 1 36 8

61 . .16 62 8

33 • • H\ 34 *

70 6 71 <

23 9 23 . .14

4° . . 19 41 7
28 . . 12 28 . . 18

38 . .18 39 6

44 1 ! 44. •
1°

20 . .12' 20 . ,16
28. . 12 28 . , 18

26 J: 26. . 10

-9. 23. 14

123 . .12 124. . IS

26 y 26. .10

15—9 ij • -ii

33 . . 15 34 2

13 3,
13 6

20 . .12! 20 . .16
36. . lij 36. . 18

pe-

lt-
23

-I 97-
-jl 78-

J Deventer —
/ Zwol

,
Zwarte-fluys

tHaffelt —
Van Diventer op I Zutphen

Van Zutfhm of I Doesburg
—

,r n 1 „ i Aarnhem —
Van Domburg of ^ ,

$ Gravenweert

f 's Gravenweert

1 Emmerick

Va» Wmm»gm of
j _J7"

^
'

's Hertogenbofch t,

L Heusden —

Kj» Muydtn op -
|
De_yaart__-^ I

Zullen hebben van Leg geld 's daags

20
J

20 4 z0 S

17 . • J
4j

17. .16 18 2

10' 10 2 10 -—

4

14- .1° 14. .13 14 • i fi

10 10 2 1 4

17 • .14 17. • 18 iS 2

17- -14 17 • • 18 18 2

35 35 ' 35. .14

12 -6 12 8 12 . .10

18 4 18 8 18 . .12

30 30 6 30 . .12

41- .14 43 3 43 3

21. .14 22. .19 23 4

2*. . 14 22. .19 23 4

3 1 -

28.

13 -

28 .

20 .

23 . . 14
'5 5

26

32 ' 6
29 3

13 6
29 3

20 • .16

Hier begint de kleineLiift.gearrefleerd den J4 Mey 1 6 ; 2.

.12 20 . .16
—

6

l 18. .10
—6 10 8

. 19 Ij 2

— 6 10 8

— 6 18 . . 10

— 6 18 . . 10

— I 36 8

.12 12 . . 14

18. . 16 19

30. .18 31 4

4-t"

*3"

13

44-

*3 •

*3

. 10

M
. i4

;. i6ft.8p \z gul. 17 ft ig I7ft.8p]igul.i8ft.lzg «SftPp.



346 SCHEEPS-
Lyjle , Vande de ^eifen in de Voorgaande Lyfte niet getauxeert.

Voor een Schip van z$ Laften.

fOp Sint Anna .

! Op Huift .

}
Op Moerfpeuy — .

LOp Moerfchans — _

("Op Yzendijk ,

i Op Pilippyne - - _
(Op 't Sas van Gent

V** Shit «>Op Moerfpeuy —
( ? Huilt
Op Sint Anna . —

{ Op Naflau .

fOp Sint Anna .

Op Huift

[
Op NatTau -—. —

IOp 't Sas van Gent .

Op Philippyne — —
l.Op Vliffingen _

Van Delft op Hellevoet - fluis , als op Dordregt.
Van Dordregt als van Hellevoet - fluis.

Van 't Sas als op Philippyne.

Op Huift als op Lillo ende Liefkenshoek,

20 3

z >

-4
zz ir

*) 11

14 5

»J 5

1 5 10
18 19
IS i
tl i

r. ÏO
8

9
.8 I

9 10
1

1

19
1

1

O
14 '5

Extract uit de Refolutien van den Raad van State

der Vereenigde Nederlanden.

Dingsdag den twee -cn-twintigfte July 165-9.

ALfoo de Scheeps -Vragten op 't Vlie ende Texel op de Lijjle

niet en ftaan getauxeerd ; Soo is na deliberatie goed gebon-

den , dat op 't Vlie dezelve tauxatie %al geVolgd ivorden als

op Harlmgen ; Ende Van Amjlerdam op Texel fal de (fteyfe met
een Schip Van fes -en- dertig Laften genomen werden op fes - en-

dertig Gulden ; grooter ende kleinder Scheepen na advenant : daar

ntt in 't toekomende fal werden gereguleert.

S. Emmius, vt-

' Accordeerd met het Regifter.

J. Ey/CKBERG.

Dog



B O V W-K ONS?. 347
Dog in den Jaare 1641 is ontrent de Dag- gelden der Schip-

pers eenige verhooginge gevallen : gelijk by de volgende Re-
folutie in dato den 10 Q&ober , by haare Ed; Mog: genomen ,

blyken kan.

Extralï uit de (ftefolutien ï>ande Ed: Mog: Heeren Staaten

Van Holland ende Wtft-Vriefland in haar Ed: Mog: ver-

gader'mge genomen op Donderdag den 10 Oclober 1641.

BY Refolutie zijnde gedelibereert op de verhooging van dc Loonen

der Leg -dagen, der Scheepen , dienft doende in 't Leger , cn is

eindelijk de Lijfte, genomen Laft voor Laft, goed gevonden ende gear-

refteerd, invougen als dezelve hier is volgende.

"Hieuw ontwerp van een Lijfle Vande Schippers te Velde dienen*

de, na proportie Vande <]%efolutie Van den 30 April 1641.

EEn Schip vah Vier Lallen

Vijv Laften —
Zes Laften —
Zeven Laften —

Agt Laften —
Negen Laften —
Tien Laften —

—

Elff Laften _
—

Twaalff Laften

Dertien Laften

Veertien Laften

Vijvtien Laften

Zeftien Laften

Zeventien Laften —
Agticn Laften

Negentien Laften ~—

•

Twintig Laften — -

En war aangaat de Scheepen, groot wezende boven de twintig Liften,

werd verdaan dat dienthalven zal werden geobferveerd , de Refolutie

van de Ed: Groot-Mog: genomen den 10 Mey leftleeden , mede bren-

gende , dat de voornoemde verhooginge over de Scheepen boven de

twintig Laften zal werden toegedaan , en werd toegedaan mits dezen

tot eenen Stuiver van yder Laft 's daags, ende dat dc Reiolutie op de

verhooginge vande Leg-dagen over de Scheepen, dienft doenfte in 't Le-

ger , voor dezen genomen I" da2r mcede zal werden gecmployeert , on-

der ftond , accordeerd met de voorfchreve Refolutie

,

Eh was gettckïnd

'Herb'. van Beai.'mont.

Hier fchijn ik nu gelegentheid te hebben van te léggen 't gee-

ne voor defe aangaande de(ë Ykinge der Scheepen menigmaal

bedagt heb.

't "is feeker dat twee Scheepen , alhoewel ter plaatfe haarer me-

tingc evegroot zyn, het eene, om dat, aan het onder Water

X x i ' fijnde
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fïjnde deel, 't vierkant veel nader, als bet ander, komt, nostans
eenige laften meerder als het ander laaden fal konnen. Want,
volgens Archïmedis ftellinge , als eenig rond inhoud n, lbo fal'

het vierkant dat op des ronds Middellijn gemaakt is, inhouden
14 derfelver Deelen, 't geen dan aan onfe Vaders, en Groot-
vaders waarfchijnlyk voet fal gegeven hebben om de Scheepen
door zo veel verfcheide Divifores te deelen. Maar alsmen hier
tegen aanmerkt, dat, wegens de doorgaans ondiepe Gronden,
en Laft-voerens wil, alle Scheepen van Tyd tot Tyd vierkanter
werden gebouwd, fulks dat heden , defen aangaande niet fo veel
onderfcheid tuffchen d" een, en d' andere foort van Scheepen,
als wel voor defen, gevonden werd. Want een hedendaagfe
welgebouwde Kaag fal in Laften te vooren 't Smalfchip dat m
Langte , Wijdte , en Holte daar aan gelijk is, weinig wyken
willen, kn de Damlchuit die wel gemaakt is fal den Damloo-
per by na ook evenaren konnen.
En alhoewel fommige Schippers, meer de wel bezeiltheit

, als
het veel Laften voeren berragtende, haare Scheepen aan de on-
der Water lijnde deelen wel wat befnedener , als d' andere, maa--
ken laten

,
fulks het ecne Schip , op een en dcfelve Cencr »e-

bouwd
, fomtijds wel een Laft of drie meerder als het ander

voeren kan, zo behoord egrer, myns oordeels, dit geen verande-
ring inden Divifoor te maaken; aangefien dat, wegens d' ondie-
pe gronden

, die de Scheepen dikmaals bevaren moeten, het den
dienft der Landen geenfints toelaat dat foo diep geladen werden

,

als wel Laften voeren foude konnen , en dat aan d
-

andere zyde,
om Prompte dienft te doen, de wel bezeiltheid der Scheepen
niet felden te pas komen. Als ook om dat , Scheepen nieuw
gebouwd werdende, daarom niet hooger of laager in prijs loo-
pen

,
alfchoon onder Water wat ronder of vierkanter oe iet fijn

.

en darmen zo veel re letten heeft op het Capitaal, als op de
Laften met welken den Landen dienft word gedaan, déwijl dog
niemand lijn Schip anders als ten meeften nutte van 'r gemeen,
fal bouwen doen. Daarom ik dan ook geen Reden kan zien
Waarom Brabandfe Pleiten, of Ovcr-yfclfc, en Gelderfche Sammo-
reufen

,
die beide dog ligt opgemaakt fijn, en, na haare groot-

heid, de Prys van een welgemaakt Smal- Schip r.iet <roed"dcen
konnen, alleen 170, en d' andere 180 Voeten voor

&
ydcr Laft

uitleveren moeten, te meer, om dat by den Staat defer Landen
niet hooger als 4a Laften betaald werd, op welke de ^melde
Pleiten, en Sammoreufin evenwel , meeft altemaal (laan fouden

,

alfchoon, gelijk als Smal - Scheepen , en Damloopers , met 180
Voeten, welken Regel ik, om verfchil te mijden, voor algemeen
woude doen deurgaan, gedeeld wierden. Kaag, en Damfchuit-
Schippers, welkers vaartuigen doorgaans kleinder dan Smal, en
andere Scheepen vallen , en door 't meerder getal die zy voor
yder Laft uitbrengen moeten , nog kleinder gefteld werden , en
evenwel, gelijk als de grooter, een Knegt daarop te onderhou-
den hebben, fullen niet zo veel verdienen konnen, als om te
Aftaan nodig welen , en redens- oordeel wel vereyflehen foude.

Sulks
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Sulks ik van gedagten ben het onderfcheid defër Diviforesj in
defe Tijd, voor de Lande van weinig nut en onder de Schip-
pery, een oorfaak van veel krakeel te wefen. Commiflariflèn

,

en Prcsmeefters vande Scheepen niet altijd fodanige Vaartuigen y
als tot 's Lands dienft wel de bequaamfte fijn, vinden konnen,
maar moeten fig al veeltijds van die by de hand fijn, bedienen
laten. Maar als hier uitkiefing plaats had, 'k foude tot het ver-
voeren van Soldaten, en Oorlogs - behoeften , Scheepen, die
tuflchcn de 18 en 24, Laften groot fijn, boven alle andere ftel-

len , want kleinder lijnde , konnen by hard weer ligt verlegen
vallen , ook vinden Militaire daar niet gemaks genoeg in , en
Canon ladende, is haar Tuig dikmaals niet l\vaar genoeg om het
fonder Perykel t' Scheep , of aan 't Land tc letten. Grooter
fijnde , werden veel Laften onnut gevoerd, en betaald , nademaal
alfulke Scheepen , gelijk hier voor gefeid is, felden foo diep, als

behooren, konnen geladen werden, ook komt de groote Hol-
heid , die wel de meefte Laften aan defe Lighamen geevd , in

't vervoeren der menfchen weinig te pas. En of 't al fomtijds
gebeuren kon , dat defe groote ruimen , door eenige ligte Waren
konden vol geftuwd werden , zo zietmen evenwel lelden dat
defe Scheepen alleen met eenderley foort van Munitie haare Laft
krijgen , 't geen dan , als 't eene hier , en 'c andere daar geloft moet
werden, of datmen juift, niet het boven, maar het onderleggen-
de nodig heeft, niet anders als ongemak, en een groote Tijd-
fpillinge met fig flcepen moet. Waarom ik oordeelen foude , om
altijd gereed te wefen, beft te fijn, dat in yder Schip, de Le-
gers dienende, niet meer dan eene foort van Krijgs - behoeften
geladen wierd. En datmen liever een Schip tc meerder,

, maar,
als 't mogelijk was, kleinder daar toe aannam.

Maar foo wy in defen Regei ook wilde toepafien op Schee-
pen die 3, 4 a f honderd Laften groot fijn, wy fouden bevin-

den dat defelve op verre na niet loude uitbrengen 't getal der
Laften dat defe Kielen wegfleepen , want dewijl, wegens de gro-
te Hoogte Hours die zy, geladen lijnde, nog boven 't Water heb-
ben , haare Spygaten, niet, gelijk de hier voorgemelde kleine

Scheepen, 14 a 1 5 Duimen boven Water behoeven te blyven
,

maar dcfelve dikmaals daar in, en onder geladen werden, foo
foude dat op een Schip van 160 Voeten Langte, wijden hol na
behooren, wel honderd, en meerder Laften verfchil geven, en
daarom denkt my dat, hier ontrent, de tweede weg, die door
de Waterwigt gebaand werd, veel fekerder fal welen. Want
by den vermaarden Wiskonftigen Symon Stevin , en andere is

bevonden. Dat een Rijnlandfche, vierkante Voet verfch Waters
weegt 65 Ponden Amfterdams Gewigt. Alhoewel dat tuflehen Nog«o

verfch, en Verfchwater nog eenig verfchil, dog hier ter faak niet^égomde
dienende, wefen kan. veelheid

't Is ook feeker dat zo eenig Lighaam , met fijn bovevlakte ^«if™
net gelijk het Water drijvd, het ook net zo veel fal wegen als Sch,p ««>

het Lighaam Waters dat door het felve weg gedrongen werd. kwam'
Om dit te Probeeren, zo laat gemaakt werden een vierkant Bak- w«kh,

X x 3 je,
•
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je, fteld het Waterpas, en vuld het met Water. Boord eeni-

ge Duimen van boven een gaatje, door welke liet Water dat

boven 't gat ftaat, wegloopen kan. Stopt daar na 't gaatje mee
een Pennetje toe, fet vervolgens 't voorichreeve Bakje, Water-
pas, in een ander Bak die een weinig grooter is, en werpt dan
een Scheepje, of eenig ander Lighaam, dat in het Water dryven
kan, daar in. Ttekt dan het Pennetje uit, en 't water dat alzo

door 't ingeworpen Lighaam 't gat uitgedreven werd , in d' eene

,

en 't Lighaam felvs in d' ander Schaal geleid fijnde, zy fullen

malkander evenaren moeten.

Nu uit defe twee geftelde bekendheden, konnen de ingelade

Laften, van een groot Schip, al feer na, op de volgende wijfe

gevonden werden, "t Schip met alle reisbehoeften voorfien, en
om te Laden gereed fijnde, men fal, aan de op Stevens ftaande

merken, ficn hoe diep 't door eygen fwaarte in 'r Water geibn-

ken is. Vervolgens falmen door twee op het Water leggende

,

en met de Rynlandfche Voetmaat geteikende Ryen moeten, war.

Langte, en Wijdte 't Schip nevens 'r Waters oppervlakte heeft.

Dog fodanig , dat by Scheeps-kundig overleg , wegens 't rond

loopen der Boegen, en 't Schips zyden, zo veel Langte, en

Wijdte, door Mediatie , werd afgefacden, alsmen oordeelen fal

dat (tot [het bekomen van een vierkante Oppervlakte nodig fal

wefen, en 't felve alles by memorie aanteikenen.

't Schip geladen fijnde, men fal met dcfclve Voetmaat, en

op d' eyge wijfe, fien wat gemedieerde Langte, cn Wijdte,
't Schip, aldaar hebben fal, welke wederom vergeleken met de
voorgaande aanteikeninge, en op de gemerkte Stevens, gelet hoe-

veel Voeten , en Duimen , 't zelve by de ingeladene Laft ge-

zakt is : cn deze drie getallen, namelijk Langte, Wijdte, en

Diepte, met den anderen Gemultipliceerd, men fal konnen feg-

gen hoeveel, vierkante Voeten, Waters, die yder 6$ Ponden
wegen , de ingeladene Goederen hebben weg gedrongen , en , by
gevolg, hoeveel Laften 't Schip heeft ingenomen.

Om defe Meetinge bequaamlijk te doen, agt ik, datmen no-

dig zal hebben een Schouwe , ofte platte Schuit , en daar in

twee regtgeftreeke Ryen, ter Langte van ij Rijnlandfche Voe-
ten , en ter Breedte van 4. Duimen , diemen aan de Einden

,

voor 't afflyten , mag met Kooper doen bcflaan , aan 't eene

Einde van d' eene magmen een icherp yzer Nageltje flaan , om,
voor 't wegdryven, in de Steven, tegens 't Schips Boeg, te ftec-

ken. d' Andere Ry zal aan 't eene Einde een Koopere Win-
kelhaak, met twee uitfteekende Beugels hebben , door welke de

Ry, die tegen de Steven, leid , en daar mede Schips Wijdte
gemecten werd, kan uit en ingefchooven werden, evenwel zo-

danig fluitende dat de verzaming der twee Ryen , altijd een

regten Hoek behouden : gelijk by de Figuur te zien is. Alwaar
de platte Forma van een , by het Water afgefneden , Schip

vertoond word.

By voorbeeld, een Schip over Stevens lang 160 Voeten,

Wijd cn Hol na behooren, met alle reis-behoevten voorfien,

cn
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en gereed om geladen te werden , men wil weeten hoeveel

Laden 't Schip, geladen fijnde, fal hebben ingenomen. Hier

toe men vaart aan 't Schip , en ziet op de. aan Stevens ftaande

Merken , hoe diep 't in 't Water , door eygen fwaarh'eid gefon-

ken is, en men bevind, dat het voor 9, en agter n Voeten

diep gaat. Wijders men brengd de Ryen tegen 't Schips Boeg

en zyde, en flaat beide Langte, en Wijdte, voor 't rondloo-

pen van Boeg en zyde, door mediatie, foo veel af, alsmen

oordeeld dat beide na genoeg vierkant fullen vallen , 'r feve al

zo ook aan 't agter-Schip gedaan zynde, men bevind 't Schip,

nevens 's Waters oppervlakte, ik zal 't zoo nemen, lang 151,

de halve Wijdte, tegen de^ Stevens aan, 18 Voeten te wefen;

hier by gedaan 18 Voeten voor d' ander zyde, en nog 10 Dui-

men voor de Dikte der Stevens, komt voor de geheele Wijd-
te 37 Voeten 6 Duimen. Hier na 't Schip geladen wefende,

men doet in alle manieren , als vooren , en men bevind 't Schip

9 Voeten gefakt, en aldaar nevens de bovevlakte des Waters

155 Voeten lang, en 38 Voeten 6 Duimen wijd te wefen.

Vervolgens dele Langte, en Wijdte, tegen de voorgaande Lang-

te en Wijdte gemediëerd , men krijgd voor de waare Langte

van 't gezonke Ceel des Schips 153 , en voor de Wijdte 38
Voeten. Deze twee Getallen eerft met den anderen , en dan

de uitkomft met de 9 Voeten, die 't Schip neergeladen is, ge-

multipliceerd zijnde, men bekomt de vierkante Voeten Waters

,

die 't Schip in 't laden weg-gedrongen heeft. Deze dan ge-

menigvuldigd met 65 Ponden , die yder Voet Waters zwaar

vveegd , en d' uitkomft door 4000 gedeeld , men zal hebben

ruim 850 Laftcn, die 't Schip heeft ingenomen, ziet op't Werk

Ij 3 Gemedië'erde Langte.

3 8 Gemediëerde Breedte.

ixx4

459
5-814

f
T)

9_ Neergeladene DiePte-
1

1

«>(! , 9 C g so Latten,

<5y Waters Gewigt-

2.61630

J*39?<>
340119?

En aldus zal , na zaaks belang, na genoeg konnen gevonden

werden, 't getal der Laften die deze groote Balgen konnen in-

zwelgen. Maar of , na fommiger voorgeven , op deze wyze

,

de Zwaarheid van 't Schip zeiver , met alle deszelvs Maften

,

Ankers, Zeilen , en Touwen ook kan gevonden werden , agc

ick , wegens de ongerelde FiguHr , die de Scheepen gemeen-

lijck vande Kiel af, tot zoo diep als zy , door eygen zwaar-

heyd , in 't Water zinken, Zeilagiës- wille , moeten aannee-

men

,
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men , cn niet wel , hoeveel Mediatie , ofte Halveringen meft
daar aan befteed, tot een vierkante forma kan gebragt werden,
een zaak zwaar , of ondoenlyk , en ook van weinig nut te wefen.

Het XXXVI. HOOF D-T> E EL
H A N D E L D

Vande welbezeildheid der Scheepen. Datmen 't Water niet ^po

^eer onder 't Schip door , als ivtl op de gemaklykfle wy^e

,

daar buyten om, dat is ter wederzijden heen, moet tragten

te leyden. Vande Loeï> , en Lafwindigheid der Scheepen.

Ook. eenige Aanmerkingen waarom Scheepen laVeeren , dat is

,

eenigfints tegen de Wind konnen aan Zeilen.

muht C^Cheepen, alhoewel, van buiten aan te zien, fterk en wel
mildheid gebouwd, ook na behooren toegetuigd, konnen nogtans

deu

Scb": ^-"^ verfcheide gebreeken onderhevig wezen. Want fommige,
onder een Vloot lijnde , zullen altijd d' agterfte , of ge-

lijk alsmen zeid de Koe in 't zeylen fijn. Andere zullen te Lav-
windig, dat is , zullen, by den Wind zeilende, met het Hoofd,
ofte voor- Schip teveel vande Wind afvallen, of in tegendeel

daar te veel na toe willen, dat is, Loevgierig wezen, ook in

Hol Water, zomtijds het wenden of drayen weigeren , welke
laatfte foort Scheepen, gemeenlijk onbedrevene gezeid werden.

De oorzaaken hier van , gelijk ontrent veel andere gevallen die

den Menfch ontmoeten , worden meeft altijd van agteren ge-

zien, en op verfcheide wyze weggenomen, dog zeer zelden uit

gewifle redenen van vooren gekend , en beflooten. Want an-

derfinrs men zoude zig van die redenen bedienen , en de ge-

breeken voorkomen konnen, daarmen in tegendeel ziet, dat

zeivs ervarene Schippers en Bouwmeefters veeltijds daar na zoe-

ken , en gelijk als blindelings na taften moeten.

Want, ombedreeven en wel zeilende te wezen, zullen fbm-
mige Scheepen voor, en andere agter, laftig, ook ftuurlaftig

gezeid, geladen moeten fijn. Eenige zullen met flappe Stagen,

Hoofd-touwen, Braflèn en Schooten, en andere daar -en -tegen

als alles ftijv aangehaald is, beft varen willen; gelijk zulks uit het

hier voor verhaalde Exempel, van het Schip welkers Focke-Maft,

van fijn ftaande Want ontbloot fijnde, fijn eigen Lighaam niet

dragen konde , maar zoo ftijv in fijn Want ftond, dat alleen

de Touwen, en niet de Maft heeft lyden moeten, blyken kan.

Evenwel meen ik datter, zo in 't bouwen als toetuigen der

Scheepen , eenige dingen konnen waargenomen werden , waar

uit het traag of vaardig vaaren derfelver, eenigfints zou mogen
beflooten werden.

'tls
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't Is zeker , dat , om over ondiepe Gronden , met kleine Schee-1

pen nogtans veele Laften weg te voeren, defelve niet fodanig

konnen gebouw, als anders de wel-zeilentheid vereiflchen zou-

de. Waarom men ook ziet dat Scheepen, by andere Volke-

ren, die defen-aangaande niet te letten hebben, maaken, en met

ervaarene Scheeps - hoofden voorfien, d' onfe in dit ftuk gemeen-

lijk overtreffen zullen.

Onze Vaders , die haare Scheepen met zeer veel vallende Ste-
^
Datmeo

vens, en over 't Water- hangende Boegen bouwde, en over fulks
niet zoo

getrast hebben, 't Water eerder onder 't Schip deur, als daar fcer onder

buiten om heen te leiden, fchynen my in dit geval te hebben

^

mis getaft. Dewijl het Schip , hoeveel Waters ook onder dewdopde

Boegen inflorpende , evenwel fijne zwaarheid niet verliezen , lijkftewyfc

maar fig foo veel te meer verfmoord zeilen, kan. De heden- da« buiten

daagfe Bouwmeeftert , die, alhoewel by Kiel en Steven Schips™™"

Boegen, om Bijt, of Bic re hebben , hoog genoeg opfchorten , ïeideu.

egter haar Werk buitewaards wederom fodanig haten neerval-

len dat de Wrangens voor op Steven een verkeerde Bogt moe-

ten 'aanneemen, mijns agtens, defelve Feil begaan; want dewijl

het Schip om in defelve ftand, of diepte te blyven, fig geduu-

rd aan allen zyden, van foo veel Waters moet ontlaften , als

h« door deflelvs voortgang, voor by de Boegen neer, en on-

der 't Vlak inzwelgd, foo fal dit Water, wegens de Holheid

der Boegen, veel meer geprangd, en (by gevolg ) vaart-ftrem-

mende moeten fijn, als of defelve eenparig rond opgaande, en

•c Water van alle kanten weg-wyfende, waaren gemaakt geweeft.

Zulks ik befluit beft te wezen , 't Water op de gemakhjkfte

wvfe buiten om, en niet onder "t Schip heen te brengen. ^
Groote, en verfcheide Zeilen - voerende Scheepen, te Loev- hncv

t

en

gierig lijnde, konnen, fomtijds , alleen door 't Opgyen der ag- L^indigè

ter- Zeilen, gebeeterd werden. Dog foo dat met genoeg helpen

wil men brengd de zwaarfte laft van 't Voor, na'r Agterfctup,

op dat voor wat min , en agter wat meer in 't Water iinfeen

moete Ook mogen de Maften wat meerder voor over gehield,

en geftaagd werden. Maar Scheepen te Lafwindig zijnde ,

fvergeev my Leezer dat die woord hier gebruik, 'k heb geen

beeter konnen vinden) men laat de agter-Zeilen by ftaan ,

siid d- voorfte wat op; men brengt de fwaarfte Laft van ag-

ïer voörwaards, en men laat de Maften wat meerder agter over

hangen , in fumma men doet in dit geval regt het tegendeel

als in 't voorgaande gebrek. Dog kleinder Scheepen, die met

foo veel Zeilen voeren , nog verandering in de Ichicking haa-

rer Laften maaken , welke dingen alle veel voor ,
of na-

deels geven konnen , werden geholpen , indien Loev - gie-

rig fiin , met de Zwaarden wat meerder agterwaards te han-

een, een ftuk, aan de agter -Steven , of agter onder de Kiel,

tf wel aan die beyde te voegen. Ook de Maft een Weinig

meer te Hielen en te Stagen, en het Zeil wat fmalder te ma-

ken Dog te Lafwindig vvefende, men doet regt het tegendeel,

de Zwaarden werden, voörwaards geplaatft , en ftuk aan de
uv" y y voor-
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voor-Stcven, of vooronder aande Kiel, en ook wel een Kleed
ageer aan het Zeil, geftrecken.

?cheePen ™or aI te grov en grooc , maar agter befneedengebouwd, ftUen gemeenlijk te veel vande Wind vallen , maarSV c7r ^
n VO°r

J
fcherp Sefct fijnde

'
fy zullen atóM met

J«.
Hoofd fodamgin dè Wind willen, datmen fig fal genood-
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' °°ï mCC f£er Ved vaards-ifutcing
8

meeft

GëhL
LoeVwaards aan Boord te prangen. Om welk laatftGebrek voor te komen, heb ,k gefien dat een Schip agter inWfen van t Vlak, eemge Planken uit, en Inhouten afgehakt ,en daar na t Gat weder digt gemaakt wierd, als wanneer 't Wa-

bend? ft?9
'
C R°er had

'
en 'c SdllP bec fned <= heb-
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D°°reen KlamP' onder ™a twee Duimen dik, boven fcherp toegehouwen, aan yder zy-de, onderwater, overdwers aan 't Roer te liaan , heb ik ook

t lelve einde ilen bereiken.
Over-tuigde Scheepen

, dat is, die te hoog Gemaft en bezeild
lijn, fullen ook telden de fnel-varenfte wefen , dewijl zy doorde inde hooge Zeilen-vallende Winden, meerder zydelings, of-

Lage, dog breede Zeilen, agt ik , om voorgaande redenen, terReis -vordering beter te wefen.. Waarom men ook ziet , datSchippers d,e by overlaft van Wind, gewoon fijn, haare Zei-
Jen een reev of cwee in te zwigten, en laager te fetten . haare

m H^ t Z°° fp°edi8 aflcS^n, als die 't met de brom-mende Nok- Vlaggen ten toppe ftaande houden.
JJog daar moeten foo veel dingen dikmaals over-een-komen,en t lamen loopen

, op dat een Schip wel vaaren moet , dathet my niet moogelijk is die alle op te tellen. Want fommigeyn foo nauwkeurig geweeft , datfe gemeend hebben , dat hetwandelen over t Schip niet alleen , maar ook felvs het flinge-ren van een Touw, ja het kloppen met een Splishoorn aannaar bchip
,

vaart geven of nemen konde. Waarom hier van
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dat hier by welvoegend, enonfe berp.egel.ng, mijns agtens, waardig wefen fal, overga.

html A r i

f°mmige i«s aangaande de Wind, en wat

hoekig inde Ze,len vallende, tot Schips voortgang doet, ge-

SSRede
Dog heb Cmünswetens/nog nieinfontmoetS egewific Reden gav, waarom een Wind, die van vooren de Kielmeteen Hoek van 45- Graden kruift, egter 'c Schip voorwaard*

komt
Ó
l
Win

,
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de Wind vaaren konde, hadden bedienen moeten, na de Nè-
derlandkhe wyfe Scheepen bouwde , en 't gerugt alomme ge-

loopen was, dat de Hollanders aldaar Kielen , die door kragt

van Zeil , tegen de Wind aanvaaren zoude , toeleiden. Zoo
kwamen de weet-geerigfte, van alle kanten , de opftapelftaan-

de Scheepen op 't naauwkeurigfte befien , op dat mifichien

vinden mogten-, in wat Figuur, of Deel, fodanigen Deugd of
Kragt beftaan foude, oordeelende fommige dat defelve in Kiel»
en Stevens, andere dat inde gewronge Pijk, en 't Roer gelee-

gen foude wefen. Waarom ook, fullende 't eerfte Schip, door
Hollandfche Schippers beftuurd , met een tegen -Wind 't Zeil

gaan , de Menfchen met groote menigte toevloeiden , om de
uitwerkinge van defe Waters - wonderen te fien; dewelke, alhoe-

wel fy fig in haare meninge eenigfints bedrogen vonden , als

hebbende haar ingebeeld, dat defe Konft- Hukken regelregt te-

gen de Wind indringen foude, egter de Konft, nademaal de
Koop- luiden hier door , haare ingeladene Goederen , ter be-

ftemder plaatfen , en in veel korter tijd als. voor defen , belan-

der vonden , goed keurden.

Waarom ik dan voorneemens ben , hier ook iets, na mijn
gering vermoog.en , aangaande de Reden, of Oorzaaken van
*t zeilen dezer Scheepen by, of inde Wind, gemeenlijk Lavee-
ren genaamd, gelijk als te ftamelen, latende de nette befchaavd-
heid daar van, aan hooger Verftanden overig.

En hier toe verzoek ik dat deze volgende Onderftellingen , als

Algemeene Kundigheden , mogten werden aangenomen. Alhoe-
wel ik wel weet dat dezelve aan yder niet terftond juift eve
klaar fullen voorkomen. Maar ik noem defelve daarom gemeene

,

of algemeene Kenniflen , om dat het den geenen , die zijne ge-
dagten eenigen Tijd derwaards heen gewend heeft, födanig toe-

fchijnd , als of het Gronden waaren die aan een yder bekend
.zijn, ot immers behoorde te wezen.

Eerjle algemeene kennis.

Alle Lighaam gedrukt werdende , tragt heen te wyfccn ter

plaatlè daar 1 de minfte tegenftand ontmoet.

Tweede akemeene kennis.

Alle Lighaam dat gedrukt werd , drukt ook het drukkend
Lighaam. Want foo drukt de Koorde den Koorde-danfcr lbo

wel tot opfpringen, als hy de Koorde, tot nederbuigeni drukte.

Derde algemeene kennis.

't Lighaam kan de wyfe , of manier op welke dat het is,

noit verheien , ten zy het fijne wyfe van fijn , aan een ander
Lighaam overdoet. Want foo kan een ronde Bol, eenmaal op
een gladde Vloer aan 't rollen geraakt, in eeuwigheid niet tot

ruft komen, ten fy hy fijne beweeging aan de omringende Lügt,
Y y a in
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in welke dat hy is , of aan de Tegels over welke dat hy rold
en defe wederom aan de Aarde, op welke datfe leggen , en foo
vervolgens, over doet.

Vierde algemeene kennis.

Alle afftuithoek is gelijk met de raakhoek. Dat is, als eenig
Lighaam dat bewoogen is, ftoot tegen een ander Lighaam dat
in ruft is , en dat door die ftoot niet in beweging kan gebragt
werden , foo fal het ftootend Lighaam daar van wederom af-
fluiten, volgens fodanig een Liny, als naar welke het daar te-
gen had geftooten. Dog die dit nog niet genoeg mogt bevat-
ten , kan daar op nafien het eerfte en tweede Hoofd-deel , door
de Heer Des-Cartes , aangaande het Ligt en de Schaduwen be-
fchreven; of ook de Figuur onder Num°. 14 tot hulp nemen.
Want het feggen is, dat de Bol, vallende op het Anbeeld, dat
onbeweeglijk blijft, volgens de Loodregte Liny A, wederom in
gelyke (nelheid , volgens d' eige Liny, fal opfpringen, en dat
de lyding die 'r Anbeeld door de val wérd aangedaan

, fig
ftrekt van A na B. Wyders dat de Bol vallende op het An-
beeld , volgens de Lini C , daar weder van fal fluiten , volgens de
Lini D ; want gefteld lijnde dat de Bol na een hooger opgaan-
de Lini zou affluiten, foo foude de Bol, van 't Anbeeld dat
zelvs onbeweeglijk is, fnelder beweeging ontfangen als de Bol
van te vooren hadde, en niemand kan geven dat hy niet heeft.
Of zoo de Bol na een laager Lini fou affluiten , zoo moft
hy van fijn fnelheid verboren , en aan het Anbeeld overgedaan
hebben , 't geen regen de onderftelling is. Nu de Lyding die
't Anbeeld door defe tweede raking en afftuiring word aange-
daan, nademaal het Anbeeld aan de Bol zo veel fnelheids tot op-
fpringen moet by zetten, als hy te vooren tot nedervallen had-
de, fal insgelijks lig tuflchen de Raak, en Stuithoek , dat is,
volgens de Lini A B, na B (Trekken.

Deze dingen dan, als bekend, gefteld fijnde , zo zeg ik, dat
het Schip onder Numero 16 door de Man met den Haak, uit
den Ooften

, Zuid-Ooften , en Zuiden gedrukt werdende, nier foo
feer na 't Weden of Noord- Weften, maar wel aldermeeft of
geheelijk, na 't Noorden zal wyken.

7 'Bewijs.

Het Lighaam Waters in 't Noord-Weften ftaat 's Mans du-
wing regelregt tegen , maar de Lighamen Waters in 't Weften
en Noorden

, 's Mans duwing alleen fchampig tegenftaan , en dat
ook met gelyke Evenredenheid. Dog dewijl de Pilaar Waters
in 't Weften of die Schips zyde drukt, gemeenlijk wel ruim vier-
maal zoo breed is, als de Pilaar Waters in 't Noorden, dat is,
die de Boegen tegenftaat, en <Jat yder Lighaam (volgens d' eerftê
Algemeene Kennis} tragt heen te wyken daar 't minft werd te-
gen gcftaan, zoo zal "t Schip niet Weft, of Noord-Weft, maar
alleen Noordwaards wyken , gelijk voor gefteld is. Doet hier

nog
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nog by, dat het Water veel meerder tegenftand tegen 's Schips
vierkante Zyde, als tegen deflelvs ronde en gladde Boegen doe»
kan. Wy konnen by deze Figuur ook fien wat de Reden is

waarom meeft alle Scheepen , d' een min , d' ander meerder, on-

trent het by de Wind zeilen , gemeenlijk met de kop gelijk als

in de Wind op willen , en waarom in 't wenden 't Schip agtcr

meer dan voor omdraaid , namelijk om dat de Water - Straa-

leri 't Schip voor Regthoekig , en agter alleen Schampig aan
doen.

Als ik nu kan toonen dat de Wind vallende op een Zeil dat
om by de Wind re zeilen gefchikt is, dezelve ftrekking fel heb-
ben als de Stok heeft, daar de Man mee duwd, zoo meen ik
dat aan mijn felvcn, en aan den befcheiden Leezer fel genoeg
gedaan hebben.

En hier toe heb ik wederom aan hem defe volgende verzoe-
ken te doen.

Vooreerft, dat hy de Lugt gelieve te Confiderere , en aan tc

zien, als een Lighaam uit ontellijke Bolletjes beftaande, die

van allen zyden , door, ons onbekende Oorfeaken , na gemcene
bevatting regt; dog na Wiskonftig overleg, eenigfints na Aard-
kloots rondheid gebogen, konnen bewoogen werden. En al-

hoewel waar is , dat defe Bolletjes nog onder fig altijd eenige
openingen laten moeten , die door Lighaamen van andere Fi-
guuren moeten vervuld werden , nogtans nademaal die veel min-
der dan de Bolletjes tot een fnelle beweeging gefchikt fchynen,
foo denkt my datmen defelve, hier ontrent, niet behoevd in

aanmerkinge te nemen.

Ten tweeden, dat hy het Zeil, alhoewel 't op yder Kleed,
ja, op yder Draad, een andere ftand heeft, egter als een vlak,

en wegens de Water-deelen , die de Schippers in 't geval daar

nu van fpreeke, gewoon fijn, door de Gieter daar in te bren-

gen , als een vaft, Lighaam, op welke de voorfchreve Wind-
Bolletjes vallen , en weder affluiten en dat ik , om 't onder-

fcheid van de afftuiting, defer Bolletjes, te meer onderfcheide-

hjk te bevatten, alleen door twee Linien , die yder wiel een
byzondere afpalinge hebben, maar nogtans in een Pun£t t' za-

men komen, heb willen afbeelden, gelieve aan te merken.

Hier toe ftel ik voor, het Schip onder letter W, en feg dat

het- Wind-Bolletje A, vallende op het Zeil, dat, om by de Wind
te zeilen, fchrap gefteld is, volgens de windftreekuit den Noord-
weften, en 't Schip Zuiden en Noorden geftrekt leggende, we-
derom van 'tZeil fal affluiten, volgens de Wind-ftreek Zuiden en
Noorden. En dat de gemediëerde Lyding , die 't Zeil door de-

fe raking en afftuiting lijd , dewijl dog op een en het fèlve mo-
ment, een Lighaam geen tweeftrydige Lydinge kan onderwor-

pen wefen, regt Noord- Ooft fal fijn. Dog nademaal het Schip

veel grooter Pilaar Waters na 't Noord-Ooften als na 't Noodden
zou moeten beweegen , zoo fal 't alleen na 't Noorden wer-

den voortgedreven : gelijk hier voor, by het Schip dat de Man
voortduwd, getoond is. By defe Figuuren kan ook werden ge-

Y y 3 lien ,
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fien, dat , dewijl alle Zeilen d" een min d 'ander meerder door
de Wind eemgfints hol gebogen ftaan , de Wind die op de afe-
terfte Kleeden des Zeils valt, aan Schips voorrang niet foo
yoordeehg is , als wel die de voorfte Kleeden^aantreft Als
ook

,
dat foo lang de Wind nog eenigilnts van vooren , of ook

overdwars de Kiel waaid. Het Zeil foo veel moet werden uitge-
vierd dat de Wind-ftraalen, of Lugt-bolletjes het maar even van
agteren aan doen konnenj want op die wyfe fal de gemediëer-
de Lyding des Zeils Cg aldermeeft voorwaards ftrekken, gelijk
den opmerkenden klaar genoeg fal wefen.

Het XXXVII. HOOF D-<D EEL
H A N D E t D

Nog eindelijk Van Verfcheide Gevallen die eenïge Scheepen hebben
ondergaan

, en hoedanig
fy ^jn gered geworden. Als Voor-

eerji, op wat wy^e een groote Maft, dis even hoVen 't Soe-
Venet gekrakt was

, uitgeligt , en een ander 'mge^ej wierd.
Hoe een Schip wierd behouden met een <$ocr dat al de
Haaks y op een na , Verhoren hadde. Hoedanig men een
Boegfpriet, die met een %pgtl in de Woeling doorboord was
herftelde. Op wat wj^e een Schip aan dejfelvs Gcfchut ge-
kielhaald wierd. Van de Loffeljke inventie der Scheeps-Liv-
ters

, gemeenlijk Kanwelen genaamd. Ook een toegetakeld
Schip figuurlijk Vertoond. Van het, -repareren

, of herftetten
Van oude Scheepen. En eindelijk hoedanig men de buiten

dtenft fijnde Scheepen behoord in , en op haar ruft tc leggen.

' Ndien Landen en Steden veel Gevallen onderworpen fijn
uit welke fy fig, fomtijds , door Konft en Gauwheid redden
moeten, en, gelijk als men feid, van, of door , de Nood
een Deugd maaken, dat is, datmen voor die Tijd, en in

die Nood, iets voor een deugd moet agten, enopneemen, 'tgeenmen buiten dat geval en Nood voor geen Deugd, niet alleen,
maar felvs voor een Ondeugd of Wandaad te Boek ftellen fou-
de. Soo meen ik de Zee, en de daar op dobberende Scheepen,
die gelijk als een kleine Stad uitmaaken, en daarom ook' tegen
d uit en inwendige Vianden wel dienen gemonteerd of gewa-
pend te fijn, geen minder Ongevallen onderworpen te wefen,
uit welke fy fig fomtijds redden , en door overaardige Konft-'
greepen in behouden Haven brengen moeten,

«fefthft c ,

Wanc fo° is \\ eenige Jaarcn geleden, gebeurd, dat een
Bjt,en«n ï>chip op een verre Reis fijnde, een merklyk Gebrek aan de ero-

SEET te Maft
' een weiniS b°ven 't Verdek, kreeg.- Sulks datmen be-

floot»

I
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floot op d' cerfte Plaatfe haarer aankomft, waar 't mogelijk een
nieuwe toe te ftellen: gelyk dan ook na veel moeitens wierd ge-

daan.

Dog defe gereed lijnde, vond men fig om de oude Maft uit,

en de nieuwe in te zetten, dewijlraen de Groote en Focke-Ree
daar alte Zwak, en niet Deugdzaam genoeg toe oordeelde, zeer

veileegen. Tot dat iemand vande Scheeps- Hoofden een ander
Middel bedagt, en defe weg infloeg.

Hy deed de Maft van al het Want ontblooten , en alleen

3 a 4. Tuytouwen daar aan leggen ; deed het Dek door Stut-

ten en Schooren op den Overloop wel verforgen, fetten ver-

volgens op 't verdek, en onder de Maft, foo veel Dommekrag-
ten alsmen Scheep had, of Schrap brengen konde, en ligte al-

foo de Maft 3 a 4 Duimen uit haar Spoor. Saagde doe door
de Trekzaag de Maft even boven 't Verdek overdwars af, en
liet de Stomp weder in haar Spoor vallen. Talyden wyders ,

de Kruisbeting vande Marszeülchoot-knegten afgeflagen zynde,
de Maft foo veel agterwaards , dat even befyden haar Gat ftond.

Vatten doe met het Jijn de onderfte. Stomp , en fetten die over

boord, greepen daar op de nieuwe Maft aan, en fetten hem
met de Oude in, en vervolgens de oude door de nieuwe uit.

En bequaamen alfoo haar Oogsmerk.

Een Roer dat al de Haaks, neemd uit de boven fte , verloo- Vaneen

ren had, wierd op de volgende wyze 't Schip, datter de Reis ^«ntlal
by afleide, toegevoegd. Men fette den Haak met de Vinger om 7 zyn Haaks,

hoog,- nevens het Water floeg men met de Beitel, een Gat, ^looren

6 a 8 Duimen van de binnekant des Roes, en nam een Ket-

tingdoor het felve, die aan de Binnekant zo veel wierd ingelaten ;

dat het Roer evenwel tegen de Steven aanfloot. Vervolgens

fteldemen op yder Einde des Kettings een zwaare Taly. , met
welke datmen den voorfchreve Haak van onderen in het Vin-
gerling , en met een het Roer digt tegen de Agttrfteven aan-

wond , en bragt alfoo het Schip in behoude Haven.

Een Boegfpriet, die, van een Vyandelyke Kogel inde Woe- vaneen

ling, doorboord was, wierd Opgchceld met de Boegfpriet, ter j°/^"ct

plaatfe daar de Wonde was, ter wederzyden 6 a 7 Duimen af woeling

te hakken, latende het behakte op 8 a 10 Voeten voor en ag-^rtc^
terwaards te niet of (charp loopen ; voegden ter wederzyden op
de afgehouwen Vlakte Eike ftukken , van behoorlyke Dikte

zulks dat op de Buitekanten nog eenigfints rond liepen, en lei-

den een Wangen daar boven over heen , 't geen de Boegfpriet

,

ter plaatfe vande Schoot, fterker dan op een ander maakte, en

heel weinig Wanfchik gav. En is dit , mijns bedenkens , een

gereed , en zeer bequaam middel om alle gequetft , of , op

eenige plaatfen vergaan Rondhout te hulp te komen en te fty-

ven-

Hoedanig ook een , ontrent het midden doorgebrooken Ree , Van „a

zonder eenige Houtskorting kan gelaft werden , is een Loop , Rce »=

of Greepje,' heden byna alle Scheeplingen bekend. Te weten

,

g

a

ebJ"k,^

e

zy doorzagen met de Kraan» of Kloov-zaag, dc Ree in 't mid- is,

den
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den van 't een tot het ander Einden , latende de ftukken als

dan 6, 8 a 10 Voeten, meerder of minder, na Rees Langte,
voor by den anderen fchieten , en Nagelen defelve alfoo "wel
hegt op den anderen , daar by fy dan foo hier als dair een
Woeling leggen. Wyders de ongelyke Nok van 't een Einde
afgekort zijnde, brengen fy defelve op 't ander Einde, en door
het Snymes alles geliquideerd en vereffend fijnde, is de Ree
weder in ftaat van dienft te konnen doen.

Moedinig Een Schip, onderwater lek geworden , vond fig aan een Kuft,

gXSd voor welke het fteil-diep was, en wierd aldaar aan het aan Land
wind. gebragte, en by een gefchikte Kanon gekielhaald, en vervolgens

gekalfaterd ; de groote Ree diende tot Schips ophouding.
vande Zelden zijn nieuw -gevondene Konften ten eerften tot het

ofsXlp".'
Toppun£t haarer Volmaaktheid gefteigerd. Want zoo heeftmen

Ligtcrs. al voor veelejaaren, om onze Groote en diepgaande Scheepen
in Zee te brengen , wegens de Ondiepheid onzer Rivieren , en
Zee-gaten, getragt, defelve, waar 't mogelijk, door ledig Vat-
werk , zo Pypen , als Voeder - Vaten , op te ligten , en te doen
ryzen. Dog was dit Werk, om het by-een-fchikken der Va-
ten , een ellendige Talmery , en veel Arbeids onderworpen.
Tot dat eënen Meemvis Meindertfz Bakker , gebooren Burger

,

en inwoonder der Stad Amfterdam, en nu als ik dit fchrijv, on-
trent f6 jaaren Oud, in het begin van defen Oorlog een ander
loffelijk Middel bedagt , om Groote en veel Gefchut-voerende
Scheepen wel 5 a en meerder Voeten op te ligten , en over
Slijke en Zande heen te brengen.

Deze Wanfchepzels, ik naamfe zoo , om datfe een wonder-
lyke Figuur hebben , maar anders om haare Laft-draagende ver-
moogens, gemeenlijk Kameelen gezeid, zijn platboomde Vaar-
tuigen, 12.7 Voeten lang, breed, op 't een Einde, n, op 't an-
der Einde J3, Hol, op 't een Einde 11 , op 't ander Einde
ijl Voeten. Welkers eene Zyde geheel en al na Schips Pijk,
en Boegen is gefa'foeneerd dog de ander Zyde byna regt , en
een weinig uithangende , is Het Ruim van defe Cameelen is

in 't midden, van vooren tot agteren, door een Warerdigt Be-
fcliot in tv/ee Deelen onderfcheiden. Als wanneer yder Deel
wederom door drie gelyke , Warerdigte dwars -Befchotten van
den anderen gedeeld is. Zulks dat m 't geheel , yder Camcel
agt Ruimen , of Waterbakken bevat ; door welke , met , in
't eene Ruim-water in te laten , en het ander Ruim weder uit

te pompen, de Cameel kan in balans gehouden, en geëvenaard
werden. Wyders ftaat in yder Ruim een Waterdigte Buis, of
Kooker, door welke het buite Water ingelaten, en door een
Prop weder digt kan geflopt werden. Ook zijn in yder Ruim
twee Pompen gefield, door welke het ingelaten Water weder-
om kan werden uitgetrokken. Nog 14, Kookers , die van bo-
ven het Verdek, tot onder den Bodem doorgaan, dienen om
daar door Touwen 9 Duimen inde Rondte dik , vande eene
Kameel , cn onder Schips Kiel door in d' ander Kameel tc
brengen, en zijn ook op 't Verdek by yder Kooker een Wind-ax

ge-
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gefteld, met welke deze Touwen, de Kameel vol Waters zijn-

de, werden aangezet , en fchrap gewonden Zulks het Schip,

dc Kameel het Water weder uitgepompt lijnde, ten deel door

deze Touwen en Zeelen , ten deele door de Kameel zelve, leer

gemakhjk, opgeligt, en gedragen werd.

Maar om den nauwkeurigen Leezer meer Ligt daar ontrent

te geven, zoo kan hy fijn Oog op de volgende Figuur flaan.

By de Letter

A Is een Kameel regt van vooren te fien. By
B Zijn Wind-axen met haare Speeken.

C Zijn Water- Pompen.

D Zijn Buifen door welke het Water inde Kameel werd gelaten.

E Is het Roer.

F Zijn de Kookers daar de Touwen door komen.

G Zijn de Gaten daar de Touwen uitkomen , die onder

Schips Kiel doorgaan. By
H Is de Kameel van agteren te fien. En by

I Werd een Schip vertoond , fodanig hec van de Kameelen
geligt werd.

'k Heb ook goed geagt , tot Oogslufl , en op dat den

Scheeps - onkundigen Leezer eenigfinrs kennis vande veelvul-

dige ftaande , en loopende Touwen , die tot een groot Schip

behooren , mogt hebben , dit Werk een toegetakeld Schip toe

te voegen. Met de volgende Cijffer-tallen werden zy aangewefèn.

'BefcbyVmge Van een Toegetakeld Schip , met dts^elvs Jlaand

en loopend Touwerk.

28 Het Hanepootje van de Bezaans-Ree.

29 De Reep van 't Kruiszeil.

30 De Begyne- 3rau"en.

ji De Talyreeps.

32 Bezaanstag en Stagzeil,

j! Vleugel van de Bezaansmaft.

34 Het liezaansval.

Van de Begaan - Maft met %jjn loopend

Touwerk^

1 De Bezaansmaft en 'teng.

2 De Bczjans-Roe en >_eü.

3 De Begyne Ree.

4 De Kruiszalree en Zeil.

J De Mtrszalinien en het Ezelshoolt.

6 Het Toppenant van de Kruiszeilree.

7 De KruiszeiU-Scbootjes.

5 De Hoofdtouwen van de Bezaansmaft.

9 De Hoofdiouwen van de Kruislteng.

10 De Bezaans-Ruft.

11 De Gaalderyvlagge.

12 Het Hekkebort.

ij 't Ezel>hoott, Vlaggeftoken Vlaggeval.

14 De Companje.

1; Het halv-Verdek.

15 De Bezaans-Scheerlijn.

17 De Braden van 't Kruiszeil.

18 De Boelijns van 't Kruiszeil.

19 De Gytouwen van 't Kruiszeil,

20 De Gytouwen van de Bezaan.

21 De Kruisftengeftag.

22 De Bezaans Knieftag.

23 Bezaanslchoot-

24 Ree, en Riemen by nood.

25 Scheeps Boot.

25 Beüaglijn van de Bezaan.

17 De bezaanshals.

Ook eem

tot'gcr .keil

Schip Fi-

guurlyk

vertooatv

Van de groote Maft met yijn Toutvtrbg

1 De groote Maft en Steng,

2 De groote Ree en Zeil

3 De Marszeils- Ree en Zeil.

4 De Bramzeils-Ree en Zeil.

} De Marszaling en Ezelshoofd

6 Het Toppenant van de groote Ree.

7 Het Toppenant van de iVW^zeiis- Ree.
8 Het Toppenant van de Bramzeili-Ree.

9 De Brallen van de gronte Ree.

10 De Schoottn van t >chooverzeiI.

11 De Boelijns van *t : chou verzeil.

12 De Gytouwen van 't Schooverzeil.*

ij Dc groote Stag en Stagzeil.

14 De Hoofdtouwen van de groote Maft,
ij De groote Ruft met fijn Puttings.

16 De F erdoens van de groote S eng.

17 De groore itengeftigen Stagzeil

18 De hraffen van 't groote Marszeil.

19 De Gytouwen van 't groote Marszeil.

10 De Boelijns van 't groote Marszeil.

Z z 21 D«
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ai De Hoofdtouwen vande groote Steng.
22 DeHoofitouwen vande grooteBramfteng.
23 De Braflen van de Bramzeils • Ree.
24 De Gytouwen van 't Groote Bramzeil.

*$ De Peerd lijn van 't Groote Marszeil,
z6 De Boelijns van 't groote Bramzeil.
27 De Dempgordings van't grooteMarszeil.
zi De Buikgordings van't groote Marszeil.

29 De Nokgordings van't groote Marszeil,
30 De groote Smijten,

31 De groote Schooten.

32 De groote Reep en 't Kardeel.

33 De groote Looper-takel en Mantel.

34 De Reep van t Groote Marszeil.

3; De groote Bramzeils-Reep.

36 De groote Bramzeils-ftag.

37 De Wimpel van de Groote Maft.

Van de Fol^e - Ma/} en yn Touivcrk,

De Focke-Maft en Steng. '

De Focke -Ree en Zeil
De Voor-Marszeils-Ree en Zeil.
De Voor - Bramzeils-Ree en Zeil.
De Toppenant vande Focke-Ree.
DeToppenant vande Voor-Marzeilsree
De Toppenant vande Vooi.JWarzeilsree.
De Marszaling en Efelshoofd,

_ De BralTe van de Focke- Ree.
10 De BraiTe van 't Voor-Marszeils-Ree.
11 De BralTe van de Voor-Bramzeils-Ree.
ii De Schoote en Halfe vande Folc.

13 De Boeleyns vande Fok.
14 De Boeleyns van 't Voor-Marszeyl.
ij De Boeleyns van 't Voor-Bramzeyï.
16 De Gytouwen vande Fok.
17 De Gytouwen van 't Voor-Marszeil.
18 De Hoofttouwen vande Focke-Maft.
19 De Hoofttouwen vande Voor-Steng.
20 DeHoofitouwen vandeVoor-Bramfte'n»
21 Het Focke- Stag.

22 Het Voor-Stengeftag en Stagzeyl.

13 Het Voor-Bramzeyl Stag
24 Peerd van 't Voor Marszcyl.

t

2

3

4

5

6

7
I

9

2f De Gytouwen van 't Voor-BramieyU
26 Het Perdoen vande Voor-Steng.
27 De Ruft en Puttings vande Focke-Maft.
28 De dempgordings van 'tVoor-Marszeyl,
29 De buikgordings van 't Voor-Marszeyl.
30 De dempgordings vande Fok.
31 De Buykgordings vande Fok.
32 De reep en Fok van 't Voor Marszeyl.

33 De .Focke-Ree.

34 De voor Takel mantel en Looper,
35 Het voor-bramzeyls Reep en Val.

36 De Focke Smyten.

37 De Vleugel vande Voorfteng.

Vande Boegfprkt mei %ijn loutoey^.

1 De Boegfpriet.

2 De groore Blinde - Ree en Zeil.

3 De Boeglprieimars en Ezelshoofd.

4 De B.inde Bovenree en Zeil.

f Het Boeg-fpriets Sceng.

6 Toppenant van de groote Blinde.

7 De Spaanstoppenant en grooteBlinderee.
8 De Braflen van t groote Blinde Ree.
9 De Schooien vande gtoote Blint.

10 De Gytouwen vande groote Blint.

11 De Braflen vande Bovenblinde Kee.
1 2 De Toppenant vande Bovenb'inde Ree.
13 Hoofdtouwen vande Boegfpriets-Steng,

14 Het Geusje ende Vlaggeftok,
ij Het Galjoen.

1 5 De Kraanbalk daar 't Anker aan hangt.

17 Het Kluisgat daar t Kabeltouw door reit,

18 De Bak.

19 Het Loopftag van 't Bovenblinde-Steng,
20 De Loopftag van de Boegfpriet.

21 De Valreep.

22 De Trenle van 't groote Bünd.
23 De Reep en Fok van de groore Blind.

24 De Gyouwe vande Bovenblinde.

2j Het Bovenblinde Val.

26 Boveub'inde Hanepoot.

27 De W oelingom de Boeglpriet.

En Alhoewel defe Touwen wel een verward Spinne-web ge-

lijk fcliynen, zoo weet Matroos nograns, zelvs by nagt , zo uit

derzelver Dikte, als uit de plaats daar zy Varen, of vait gemaakt
werden , dezelve zeer onderfcheidclijk aan te vatten , en zijn

Werk daar ontrent te verrigten.

Geen Lighaam zo groot, of vaft in »cen gebouwd , of 't is

de verderving, dog den Philofooph zeid de verandering onder-

worpen. Ja zelvs dit Draayrond dat' wy bewoónen , hoe groot

ook geagt, zal, volgens 't Getuigenis van Gehcyligde Schry-
versj eens uit fijn Axen gelige werden , en een groote Veran-
dering ondergaan moeten. Zoo ook de Scheepen , hoe groot en
goed, na Bouwkonftige Order, gemaakt mogen wezen, fijn ook
het Verval, en met'er Tijd, het Verdei v, of een ganfche Ver-

van h« andering onderhevig,

ónicrfc"'
ze'^en vervald een Schip in alle Preien te gelyk. Maar,

kn van zoo als hier vooren gezeid is , 't eene Hout zal , of na de
oud.sche Plaats daar 'c vaard, of door andere toe, of tegenvallen, die-
fcn

' men
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BOVW-KONSf. 363
men niet nafpeuren kan , veele Jaren goed blyven , daar 't ander

Hout in korten Tijd vergaan zal wefen. Want zoo zietmen

dat het Hout dat omlaag in 't Schips Ruim , om dac het al-

daar, door de Wegeringen, en Overloopen, lig van fijn Vog-
ten zoo gevoeglijk niet kan ontlaften, veel eerder als "het geen

dat boven vaard , en buiten 't Regen-warer blijft , vergaan zal

fijn. Waarom ik, in alle onderwerpinge, de Bouwmeefters wil

in bedenken geven, ofmen niet wel groote Scheepen, fterk ge-

noeg zou Bouwen konnen, die in 't Ruim, vande Kimmen
af, tot den Overloop toe, ongeweegerd bleven, met beding dat-

men, de Scheepen , nieuw fijnde, buiten, vande Kimmen af,

tot de Berghouten toe, een dubbelde Huid toevoegde.

Want men foud de Overloops - Balken tuffchen twee Oplan-

gen door , tegen de Huid aan konnen fchieten laaren. Ook
Schips zyden geheel vol Houtftuiwen, Knien en Sreunders daar

op voegen, en, zonder onderfcheid, over al vaft maaken kon-

nen.

Hier door zou men ook gelegentheid hebben van eenige

Verrotte of anders vergaan Scheeps- declen , fonder aanroennge

van d' andere Deelen, die nog gezond waren, te vernieuwen , en

te herftellen. Daarmen nu in tegendeel menigmaalen om eenig

vergaan Werk, byzonderlijk in 't Ruim, behoorlijk te verande-

ren , dewijl, als de Scheepen Ond werden , en zy wel de

meefle Hulp vande Wegeringen nodig hebben, defelve, veeltijds

agter de Knien verrot en vergaan fijn, en de Knien alleen aan

de Bouten los hangen, foo veel goed Hout moet af, en weg-

bfeeken , datmen byna niet weet waarmen beginnen of ein-

digen fal , en dat het doorgaans meerder Konft , en Voorfig-

tigheid verëift , om een Oud Schip wel en behoorlijk te ver-

timmeren, als een Nieuw te bouwen. Sulks het eens gebeurd

is dat een Notabel Schip, leggende inde Haven, langs de Wal

,

in 't Ruim , fodanig wierd uitgebrooken , dat het felve na agte-

ren, in 't ryfen van 't Vlak, onverhelpelijk quam te- borften, en

ter fleet molt verkogt werden.

Anders handelde defelve Bouwmeefter als hy naderhand, een

Schip dat 160 Voeten lang was, van nevens het Water, dat is

tot op de Buikftukken , en tot boven de Poorten toe, afbrak,

en aan yder Zyde 9 Duimen wyder maakte.

Te weten: hy deed, op de Hoogte vande Barkhouten , ter

behoorlijker Omloop , voor vande Boegen af tot byna agteren

toé, een Cent fpannen ; voegde de nieuwe Oplangen buiten

daar tegen aan ; het vervolgens 4 a f Overloops - Balken mee

haare Knien, en Watergangen , na dat hy alvoorens 't Schip ,

daar ter plaatfe, door i a 3 overdwars gefchoore, en ftijv aan-

gewonde Jijnen, voor 't uitfakken beforgd hadde, uitbreeken ;

nam de Wegeringen , en oude Inhouten weg ; bragt nieuwe

Wegers, Balken, Knien, Steunders, en Watergangen in de

plaats j en handelde alfoo van vooren tot agteren , als wanneer

het Schip wederom Goed was, en nog eenige Jaren dienft deed.

Dog of dit Werk , de groote koften die 't met fig fleepte

,

Z z i kon
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kon balanceren , kan ik niec oordeele.

Gelyk ik ook niet Oordeelen kan van een Smal-Schip, welks
Bandwegers

, en .meelt al de Innemen in Schips Zyden ver-
gaan ,• dog de Dennebocms-Knien, die op de Wegers Honden
gelond

,
en wel gefloten waren, 't Schip op de W etv fittende

'

wierd ter weder zyden, de ganfche Huid, die ook niet veel
byionders was, tot de Kimmtns toe afecbrooken

, cn Inhout
weg genomen. Nieuwe Bandwegers wierden van buiten in, en
tegen de Dennebooms - Knien aangevoegd. Vervolgens 'ftak
men de zyden weer vol Hout , en maakten 't Schip Huid- dist
Den hier voorgemelde Bouwmeefter in dat merkwaardig ver-

timmeren van het tweede Schip, gebruikte die voorfigtigheyd
dat hy het Schip, niet, gelyk het voorgaande, langs, maar
overdwers de Haven deed leggen. Waar door het Schip, voor
en agter

,
door de by de Kanten hoog oprylende Gronden dap-

per onderfchraagd
, cn met het grootlle Lighaam in de diepte

der Haven leggende, eenpaarig gedragen, wierd

ïoTnfg"
k Sederc «eefc het p| ook altijd toegdchenen dat het van geen

men de weinig nut loude lijn , indien men de buiten dienft lijnde ScheeSV P^, met langs, gelyk wel meert de gewoonte is, maar over-
ic schee dwars, inde Havens, of Dokken opleide, en in haar Ruft bragt

hÓorSin,
W

?
n

c

hier door
'
meen ik

> datmen dat ontydig, en wanftaltig
enoP h»ar oplpannen

,
voor, en agter nederbuigen, en Lendens breeken

ruft u leg- der Scheepen, merklijk foude konnen te vooren komen
Wat nu wyders de Moord , ik meen Brand - Scheepen aan-

gaat, met welke datmen tragt de Vyandlyke Vlooten in vlam-
me te letten

, defelve agt ik meer dan genoeg bekend te fijn,
en daarom onnodig, hier van iets te fchryven; maake derhalve
hier een

E Y N D E.

NA-



NA-REDEN,
Aan den befcheiden

L E E Z E R
WAARDE LEEZER,

^Elijk d'Oorzaken , alhoewel niet in Tijd,

maar alleen in Order van onze gedag-

ten , eerder dan de Gewrogten zijn

;

zoo heb ik ook d' Oorzaken die my,

tot dit Werk te Schryven bewogen

hebben , eerder dan 't Werk zelve wil-

len ter Boek Haan; zonder dat my, tot

nog toe, eenige Reden is voorgekomen, die my , om

die te veranderen , heeft aangemaand ; en daarom fal ik

liever, in een korte Na -reden, zeggen 't geene my ge-

duurende 'tWerk zelve, te gemoet, en voorgekomen is.

't Is zodanig dat in 's Werks begin
,
dagt , alleen een

kleine Befchryvinge vande voorname , en meeft aangele-

gene Scheeps-Deelen , zo töt mijn zelvs, als onderwijs

van anderen ter Blad te ftellen, zonder dat ik meende

my met de Konften
,
Wetenfchappen , of Leverantien,

die andere Menfchen ook , ontrent de Scheepen , Oeffe-

nen
,

eenigfints te bemoeyen.
^

Doa ft Werk aanvang hebbende, wierd my*, door

fommige myner Vrinden ,
geraden dat ik dit Werk zoo

wijd zoude uitftrekken als 's zaaks natuur zoude konnen

toelaten , daar in zy my doemaals overreded hebben.

Waarom ik my dan ook bediend hebbe van zoodanige

Menfchen die haar Handwerk ook ontrent de Scheepen

oeffenen , of eenige Leveraritien daar aan hadde , ten eyn-

de van haar-lieden , in 't geene ik onkundig was , onder-

rigt te werden. Dog heb fommige der zeiver zoo los en

onbedreven daar ontrent gevonden , datfe fcheenen by na

alles meerder metter taft , en giffing uit te voeren , als ee-

nige Regul te gebruiken. Ja oordeelden ook dat op haar

Bedrijv geen Order ko'nde , of behoorde gemaakt te wer-

den. Anderen, en die in vafter Schoenen fcheenen te gaan,

Z z 3 kwa-
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kwamen my zoo agterhoudende voor , datfe meenden de
Goud -Mijnen van Peru te zullen ondekken, indien iets
van hare Konft openleide. Evenwel hebben fommige de
Goedheid gehad, van, niet alleen, my daer van mondeling
te onderngten, maar zelvs ook hare aanteikeningen tot
eigen Nut gefchreven

, ter Hand teftellen
, die ik dan ook

met zoo veel Oordeel, als my mogelijk is geweeft, ge-
volgd hebbe. °

Wat de Spellingen der Woorden j in't Werk gebruikr,
aangaat, ik heb getragt dezelve zodanig te fchikken dat'
zonder Letter-verandering

, 't Pluraal Getal daer aen kon
gevoegd werden,- alhoewel de Oude Gewoonte diemen
mde Schooien geleerd heeft, zo hier en daer nog wel komt
uit te kyken.

De Spreekwijzen zijn, zo veel my bekend is, uit den
hedendaegfen Omgang der Menfchen genomen : en agtook
beter dc Taal die yan onze Tijd-genoten, als die van Besje
ot Beitevaar

, hoe louter Duits zy ook gefprooken mogten
hebbe

,
te gebruiken. % Heb ook noit goed konnen

- keuren, dat fommige zo op haer Moeders Taal gezet fijn
dat alle Woorden, die, uit andere Talen, tot d' onze
fchijnen overgekomen, voor Baftaarden uitkryten, nade-
maal die door langduurig gebruik, ook haer Burger -regt
en de Naam van Egte kinderen bekomen konnen. En
't is ook evenveel wat Taal gebruikt werd, als maer ver-
ftaanlijk is. Ja 't was te wenfehen dat de ganfche Wereld
eentalig konde zijn ; want hier door zou de Jeugd, van
dat Txdieus blocken, zo veel jaren lang, en met welke
die haer befte Geeften fomtijds gelijk als afflaavd, en dat
alleen om een of twee Talen te leeren , en dan , ten
opzichte van andere Konften, of Wetenfchappen

,

'veel-
malen nog niet wyzer dan een gemeene Veen -Boer is,
ontheft werden, en gelegentheid bekomen van ten eer-
ften tot de Mathefis, de Moeder aller Konften, of an-
dere, voor het menfchelijk geflagt, nutte Wetenfchap-
pen , toe te treden , in welke die watrfchijnlijk , dan ook
grooter voortgangen , als wel heden, maken fouden.

Wyders wil ik mijne Goedaardige Lezeren nog ver-
zoeken, dat zy de Druk, en ook mhTchien wel Schrijv-
fouten

, die ingeflopen zijn , en waer van ik'er eenige
aangeteikend hebbe, ook ligtelijk nog wel meerder ont-

moeten
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moeten zullen, gunftelijk gelieven te verbeteren

; weteïv

de dat ik , om de Proeven na te 2ien , wegens mijn

Beroep, niet altijd heb konnen by de Hand zijn. En
dat de verhandelde Stoffe zodanig is, datze niet geheel

onder 't Oordeel des Boekdrukkers, die ik evenwel we-

gens des zelvs daar toe aengewende moeytens
,
altijd wil

dankbaar zijn, heeft konnen vallen.

En of miflchien ook ergens een Figuur , van weinig

belang, van welke in 't Werk gefproken werd, mogt

voorby gegaan wefen , 't zal gefchied zijn , om dat men
gedagt heeft dat den verftandigen Lezer, door de rede-

nering die daar ontrent gedaan werd , de Figuur zig

fal verbeelden konnen : en datfe foo hier of daar wat van-

de Plaats, in welke aangaande defelve gefprockcn werd,

afftaan is , ter gevoeglijkheid des
(
Plaatfnyders gedaan.

Neemd dan in gunfte aan 't Werk, zodanig het is
«j

als ook den Autheur, die altijd tragt te blijven

Uwer aUer toegenegener Dienaar

Delft . dezen z No-
rember 1696.

CORNELIS van YK.



REGISTER
Vande HOOFD-S T UC KEN in dit Werk begrepen.

Het I. HOOFD- DEEL
HiSDSLD

VAnde oudheid dez.tr Draykring,

en hoedanig haute gedaante in

den beginne kan geweefi heb-

ben. Het Vaaren op bel Wa-
ter fihijnd by geval gevot.den , end'eerfte

Vaartuigen van een Jl.gte figuur, en

t' zamenUel geweefi te zijn. Van
No3chs Arki; na wat Maatgebouwd;
hoe diep gegaan

; wat Tatfoen zy
gehad heeft ; en hoedanig van binnen ü
verdeeld geweefi. Van 't Schip van

Komng Hiëro, en Philopitris. Schie-

pen al van ouds met Beelden vcrfierd;

eokjia't voonuamfte Beeld wel genaamd;
en ook,wel geheet cn al na de gelijke,

nijfe van eemch Dier gebouwd ; geluk,

noch heden de Balons tn stam gemaakt
werden. China geagt 't Scbip-rijbfte

landfchap der Wereld, aldaar gebedt
Steden van Schiepen werden i

1
zamen-

geHeld , die binnen en buitewaards zeer

koilelijk ter(terd zijn. Pag. i.

Het II HOOFD-DEEL
Hakdeld

Vande groodheid der Spaanfe Caraken , ha-
re Holheid , en daar uitvolgende Rank-
heid, mitsgaders groote koïlrn; dog wer-
den niet meer zoo groot als voor Aex.cn

gebouwd. Vande Gateyen, baare Lang.
te

, Wijdte , en Halte , haare Gefialte ,

Rondhout en Riemen. g.

Het III. HOOFD- DEEL.
Hakdeld

Van Scheepen die met Raderen wierden

voortgedreven , en by die gelegentbcid

eok. van 't vaartuig dat in den jaare

165-3 iot Rot'-rdam gemaakt is , en
hrt Malie Schip toegenaamd wierd ; als

eok,van 't Schip dat de Heer Hendrik
Sievin befebreven heeft. In van de

Wijdheid der Scheepen in'tgemeen. \ z .

Het IV. HOOFD-DEEL
Handeld

Vande Scheepsbouw der Ingelfchtn in 't ge.

meen , en van 't groote Schip de Rojale

Charles genaamd, dat dezen Staat in

den jaare i66y op Rocbeflers Rivier

verooverde , in 't byzonder ; voorts hoe.

danig zy haar Spanten , en al de In.

houten gereed maaken; mitsgaders ok,

Vande Scheepsbouw der Fancoifen. 17.

Het V. HOOFD-DEEL
Handeld

Vande Deugden en Hoedanigheden die een

Scheepsboiiwn,erftrr bthoord te hebben,

hy diend , behalven de Lees , Scbrijv
,

Cijffer , en Teiken - kpiisl , in zijne

jonkheid ook, de Scheepsttmmeringe ge.

leerd , en zeiver geoeffend te hebben.

Zijns volks deugden engebreeken te ke-
ren kennen , en zig daar van te bedie-

nen. Ook voorzigüg en lankmoedig te

wezen; kennis van Hout te hebben
;

zig van bequame Meefiers- Knegten te

voorzien. En eindelijk, tok, vroom en

Deugdzaam te wezen. ji.

Het VI. HOOFT-DEEL
Han deld

Vande Scheepstimmer-werv , en het Bed-

ding daar op. Vande Scbeepstimmer-

maiis Lools, of Loofe , en haar gebruik:

Van den daagltjkzen Drank , tn boeda-

nich daar mede te handelen. Van bet

tornax, en Teer - fmeltery , met des.

zelvs toebehooren. Vande Opzienders

en haar wak. Vande Homwerkers en

Spaanderraapers. Imdclijk, van des

Bootsmans Looje ,en zijn vallij 23.

Het VIL HOOFD-DEEL
Handeld

Vande Greedfchappen die den BouwmeeHer,

op ^:jn Werv , nodig beeft, als daar

fyn Kaapjlanden , oj Wmd-axen , Kel-

derwinden
, of Dommekrachten , Zet.

haakfn , Rollen , en Sleggen. Kanthaa-

ken, Haakboofden, en Reepen. Blon-

ken, Zaagbanken , en Schaalfen. Slijp-

fleenen . Mookers ,
7'zere, en boute Hand-

hoornen , Brand j/zers
, Treeften, tn

kleine Gereedfcbappen meerder 2

Het
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Het VIII. HOOFD-DEEL

Handeld
Vande bequaamheid der Knegten. Datx.e

zwaar werk. moeten doen ; veel onge-

niacken uitjlaan ; en daarom gezond

en Jlerk. dienen Ie iper.cn. Ook\lank:

moedig en voorügtig zijn-, of zjjn an-

ders veel ongelukken onderworpen. Die-

nen ookbaar Werkte verjlaan, en be-

hoorlek6 Gereedjcbaffee te hebben. Hoe
veel slj verdienen. En hoedanig des

Somers, en winters dl Dagen werden ver-

deeld, go.

Het IX. HOOFD-DEEL
H AN DE LD

yan het Eiken - Hout in 't geemeen. Vat

Boomen die van Footen 'fijn voongeteeld,

met noo goed z.ijn , als die uit Zaden

haar begin nemen. Datmen al dikwtls

entrent het Hout- koofen kan bedroegen

^ijn. En van des Houts duv.rfaam-

beid niet ^eker wcz.cn. Vande z.waa-

te Sommers , tn voor wat Pri}s wel ver-

k>gt rJjn. Van 't Kromhout, Vande

Ttke tlar.kfn tot Dord.egt , hoedanig

diegemeeten, en veor wat Prijs firfogt

u-erden. Van de Hankeü 'm Noord- Hol-

land; en de z.waare Unie» aldaar, en

d:jfilvs Prijs. Eindelik, vande Houte

Nagels, Wiggen, tnPlug^en. jj(

Het X. HOOFT-DEEL
Ha n d t l i>

Yan 't Greinen Hout. Van wat Land-

fchappen en Steden het wil meesl komt.

Van het Majlbout
,

hoedanig het Gemee-

ten, en voor wat Prijs het fmt.jd's wel

herkogt, werd. Van de Greine Balken.

Haare Langte, en haar Trijs. Vande

Balkrdeehn , en haar Prijs. Van het

Wagejcbot ,als oo^ vande Noordfcbc Dee-

Het XI. HOOFT-DEEL
Handeld

Van het Tier in 't gemeen. Vande Spykers;

baarGewigt- en Prijs, VanvaarTat-

Jven, en Gebruik. I irfiheidc aanmer-

kt ge daar ontrent; ah hoeveel Ponden

Gu.igts,etn Schip vat dit blauw-Gaa-
ren ontrent tvéig liecjt. Van 't Grov-

1m; ilejjeits trijs, en '< Gewigt &at

tot een Schip , groflö mocto , van Mt
Mineraal gebruikt werd. Van den Teert

en het Pek. Van 't Arpuis. Vande

Zwavel, Van 't Grov , en wit Wer^
Eindelijkvan bet Mofch, 47,

Het XII. HOOFT-DEEL
H A N D E L D

Dat d'Autheurgeen andere Reden, aangaan-

de de Evenredenheid der Scheefen, en

Scheefs- Deelen geven kan, als die uit

het N«« , en rf' Ondervinding genomen

sujn. Van der Scheepen Langte , Wijd-

te , en Holte
5

en wat evenredenheid die

tegen malkander dienen te hebben. Van

de Dikte , en Breedte der Scheefs- kie-

len ;
mitsgaders derfelver Lajjehen, Van

de Keer - Nagels. Van het toebcaken.

Van de Sponning , en hoedanig die moet

opuj^en. Vande Stafel-blokj, hoe wijd

z.y yan malkander werden geleid , hoe

Hoog die dienen te treden. Waar bet

Domp.blokdiendte leggm. Wat Figuur

de Stoolkeggen hebben. Vande Voor-

Jleven, en etmge Aanmerkingen daar

ontrent. Werden heden veel fieilder j

als voor dei.cn
, gefield. De Smeken

ook wel op een andere manier tn een

gelast. Des voor- Stevens Langte, Breed-

te , en Dikte. Ook haar Fatjoen , en

Ecg;. Voorbeelden van eenigè voor-

stevens, 51.

Het XIU HOOFT-DEEL
Handëld

Va»de Agter - Steven. Derz.elver Dikte,

j

Breedte
; mitsgaders baar agter over

|
vallen. Misjlagen ontrent haare Langte

begaan. De waare Langte werd aan-

gemeten, en met Voorbeelden beveiligd,

yan de Hekbalk^ Haare Langte, Dikr

te, Breedte , en Btgt. Werd ookmet

Voorbeelden verligt. Vande Rondsom-

Hemen
, gemetnlijc}^ Rantfoen- Houten

genaamd. Haaxe Dikte, en Breedte

vcorbeeldelijk, en defiilvs uitfehiete» fi-

guurlijk, vertoond. Vande Wrangens
'«>

de Spiegel. Van des Spiegels Poorte".

Vande Windveeringen
, of windvoerin-

gen. Haare Langte, Dikte, eninval-

tin, met Exemfelen vcorgiptd. Van
het ofregtcn vande Stevens : en voor

eemge Jaaren een miiflag daar omrent
begaan.

A a a Het



R E G I STER.
Het XIV. HOOFT-DEEL

H A N DE LD
Vande Zandftrooken. Haare Dikte , als

osk.de Dikte vandeganfebe Scheefs-Huid.

Xa wat Maat jommige ZaniShooken

hebben uitgevallen. Vande Middel-Kan-

ten ; waar , en boe wij d van den ande-

ren dienen te jlaan. Vande wijdheid

van het VUk., by 't gemeen 'i Schip

Bodem genaamd. Van het invallen

,

en veikferen van de Scbecrftutten in

't Schips - midden. Van de Steliinge ,

°f Steigeringe rondom 't Schip. Vande

ScheerShocken ,
hoedanig iy wijd uit-

geboogen werden. Lenige aanmerkin-

gen daar ontrem. Hoeveel de Scbeer-

firooken gemeenlijk, wel voor , en agter

oprjien. Haute Rondte , en Zwavgte.

Beide met Voorbeelden geloond. ïn

werden deze Scbcerslroeken by dejebeeps-

Bouwmeejlers z.omli]ds ook.wel bewaard,

om aan haar volgende scheepen weder

dienft te kannen doen. 67.

Het XV. HOOFT-DEEL
H A N D EL D

Vande voor, tn jjgierjpanten. Lenige aan-

merkingen daar ontrent. Vande Cen-

ten. Vande lnhouten in 't gemeen.

Vande Leggers
, of V loerbouten. Van-

de Oplangen. Vande Buick- slucken.

Vande Stutten, en eindlijk. een genera-

le aanmerking van 't gene ontrent het

aanvoegen van alle hout moet waarge-

nomen werden. 76.

Het XVI. HOOFT - DEEL
H AN D ELD

Vande Wegertngen in 't gemeen. Eenmü-

Jlag daar ontrent begaan. Vande vloer-

Wtgers. Vande Ktmwcgcrs. Vande

Baud of Balkwegers. Vande Balken ,

baare Dikte , en Bogt. Hoedanig z.y

geplaag weiden. Vande Sporen der

Maften. Vande Wijdte van 't groote

luik. Vande Kitten. Vande Steun-

ders. Vande Banden, en Katteffooren.

Vande Zittcrs. Vande Watergangen.

Vande Scheer, of Schaarïtockf». V an-

de Grieten , en Kalmayen. Vande

Overloops - Planken. Vande Koe, of

wifiebien wel Koybtttgge, met defelvs

toebehooren, 80.

Het XVII. HOOFT-DEEL
H A N D E L D

Vande Berghouten, en deiaelrer Haaken.

V ande Flanken tot ie Huid , en '(gereed

maaken van dien. Van ,
t gebrmk.der

Ry , en 't opnemen der Haaken. Van-
de üagelgaten. Vande Boorders, Van-
de Spiegels- Planken. Vande Dubbe-

ling. Vande Overloops - Zetweger, in
ookjande Drempels inde Pootten. 86.

Het XVIII. HOOFT-DEEL
Hand eld

Van 't Schip in 't Water te brengen. Van-
de Scbooren in 't Ruim. Lenige Be-

denkingen, en Ongemacken daar ontrent

vooigevallen. \ ande Klinken. Van-
de Sihooren onder de Sarkfouten , en

Boegen. Van 't veorsle Stapelblock,

en vande Smeethoutm. Vande Slag-

beddens. \ an 't Af-loopcn. Een ge-

val daar ontrent. y j

.

Het XIX. HOOFT-DEEL
H AN DELD

Vande Stellingen agter , en rondom het

Schip. V ande bovenste Barkhouten. Van
bet Reehout. Vande Gefchut gangen tn

Veilingen. Vande Eotvenets - balken.

Vande Gillingen. Vande Kutten in

't gemeen. Vande groote Ruil. Van
de l'oike - Tuft. Vande Lezaans- Ruft.

Len Geval omrent de groote Ruftgebeurd.

. Vande Hals - klan-.pen. V an '( Schips

agterfle Deelen tn 't gemeen. Van
't otiderfte Htckeberi. Vande Dtkrlijll,

en voet vande Gaai.dery. Van 't Hec-
' kebord boven ie Gaalderj. Van 't

hcogile, of deoilngtig Heth-bord. Van
'1 Kruis agier in 't Hek. Vai.de Stut-

ten der Gaalderf. V ande Scbeerplank.

Vat.ie Dek., of Slwgerltjfl. En etnielyk,

vande Staaibouten, en al' t andere Beeld,

werk; 97-

Het XX. HOOFT-DEEL
Handeld

yanie Manier j die de Ouden in haart

Scheepen voorwaards te toyen , waarna-

men. Van 't Galjoen dat wy aan on-

ze Stbetptu pafen. Vande cnierfte Leg-

ger. Vande borenfte Legger. Vande

Kam. Vande Leeuw. Vande Es. Van-

de Regelingen, Vande Kritn in't Gal-

joen. Vande Betingbalktn. Van de

Knien terzyden aan de Leggers. Van

bet Broekfluki Vande Kraan -balken.

En emdelykyande Penterbalk. ioj.



R E G I S T ER.
Het XXI. HOOFT-DEEL

H AH PELD
Vande Kluisgaten , en by die gelegenhe-

den ook. randt Cabcltouwen. Waar de

YJuijengeplaalf werden , en by welke oc-

cafie daar ontrent verandering Ugemaakt.

Vande Beeting. Vande Spillen m't gemeen.

Vande groote Splle. hoedanig d' Bn-

gelfcbe haare Spilt maaken. Van

't Braadfpit. Vande kleine Spillen. Bn

eok.ran't Anker te winden. 107,

Het XXII. HOOFT-DEEL
Hasdilb

Vande Knegten m 't gemeen. Vande

groote Knegt. Vande Focke - knegt.

Van al de klei»':, of minder Knegten.

Vande Borst banken. Vande Kruishouten.

V«» het Sehand.dckfel. I ande Foor-

ten. Vandt tempen. E» ook randt

Stutten onder de Balken. 1
1 j

Het XXIII. HOOFT-DEEL
H AN DE LD

Van 't Scbips Koer in 't gemeen. Een

7eker geval daar ontrent. Vande Koers

der binne - Landjcbe Scheepen. Ben

engelukdoor ba Koer omftaan. Order

om het zelve in '•% toekomende voor te

komen, daar opgejleld. VanH Koer

der Zee-febeepen. Var.de Roer -pen

Vande Koer. Mailt. Vande Luiwa-

gen. Canterpk, Xagtbuis, en einde-

lijk. ook.van der Sehcepen Zwaarden.

119.

Het XXIV. HOOFT-DEEL
Handeld

Van verfebeide Certers ran Sclmpen. M>

van een Schip lang 160 Voeten. Ben

dito lang i}* Voeten. * f» d'">

ran 155 Voeten. Ben van 140. Ben

ran 85. Ben ander lang 101 Voeten

Ben ander, lang 154 Voeten. Ben

ander, lang 155 Voeten. Ben ander,

lang 80. Ben ander, lang 132. Ee>>

ander, lang 1 Cl. Ben ander, lang

171 Voeten.' ,ï6 -

Het XXV. HOOFT-DEEL
Handeld

Van 't Séeeps Majl-wak.'» 't gemeen.

Van rerjeheide roet - Maaten daar on-

trent gebruikt. Van een hout dat vier-

kant is , door de Tafer-pek. agtkant te

maaken. Van het uebe door de Win.

keibaak. te doen. Vande -vermindering

der Groote en Bockf - Mapn aan bet

boren - Bmde. Vande vermindering det

Groote , en Bocke - slengens. Van de

vermindering der bram , en andere

Stengens. Vande langte der Toppen

van Mafen en Stengens. Van het op

zyderi rond-loopen derzeiver. Vat brei-

de en lange Zeilen den Scheepen ter

voortgang meerder dienpg, dan hoogt

en [malle zijn. Met en voorbeeld be.

weezen. l'andegroote Mafi in 't by-

zonder. Vande ïokke-MaP Vande

hex.aans.MaP Vande ftocg fpriet

;

en dejjelfs Knie. Vande Groote Sten-

gen. Vande Voor-Steng. Vande Groo-

te Bram-png. Vande roor-Bra'm-

png. Vande Kruyspng. Vande Blin-

de -fievg. Van al de Vlagge - pkkftt.

Bn vande Stoelen der Vaatten, 167

Het XXVI. HOOFT-DEEL
Handeld

Vande Zalingen in 't gemeen. Vande-Xa-

lingen aande groote Map Van die dei

Tokke-Majl. Vande' Bezaans - Map
Vande Boigjpnet. Vande groote Steng.

Vande Voor - Steng. VarJe Groote

Bram - (leng. Vande voor - Bramphg.

Vande -Kruis.png. Vande Blindt-

pn.j. Vandt Marjfen m 't gemeen.

Vatde groote Mars. Vandt Fok,kt-

Mars. Vandt Bezaans, Boegjpriets,

Groote , en Voor - pngens Marjfen.

Vande BJelsboofden in t gemeen. Van

't Bfelsboojd op de Groote Map Op

de Fok.ke-MaP Vande Kalven, of

Klinken daar voor. Bfelsbmfdtn op de

Bez-aans - Maft. Boegspriet, Groote,

en voor - pngen . Bn voorts van al

de «ndert tobboefden met malkan-

der. V}6

Het XXVII. HOOFD-DEEL
Handeld

Van des Scbips Kec^n in 't gemeen. Wat

Dikte zy tegen haare Langte hebben.

Bn na wat Order tg , orer haare

Langte ,
rond\t]dig werden gemaakt.

Vande Langtt der groote Fee. Vandt

Tokke - Kee. Ee Be\aans - Koede,

De groote Blinde Kee. Langte randt

groot - Marszeil - Kee. Vande rcor.

Marszeil- Ree. Vande Begijn - Ree.

In einde'.ijck. ran de rier klemde*

Kee'n.
' 8lAm He

5



R E G I S

Het XXVIII. HOOFD DEEL
H A N DEL D

Van eeniger Scheepen Rtmdthout , en na wat

Cenas bet , bj •verfebeide Bouwmee-

fiers , is aangeleid gewee
ft. 1 92

Het XXIX. HOOFD - DEEL
H A N DE LD

"Van 't Scbips Want , of Touwerkjn 't ge-

meen. Vande Kabeltouwen in 'i by-

7-onder. Vande dei Touwen Dikte.

Van de Ankers. Keure , en Proeve

op defelve. Vande Anker -ftok- En
hoedanig door defelve bet Anker ter

vafthouding werd gebragt. En ook_des

Ankers gewigt. 3 8p

Het XXX. HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Van 't ftaande want , als vande Stags,

en Verdoem, t'ande Hoofd - Touwen.

Van 't lopende Want. Vande Dikte

der voornaamfte Touwen : Door een

Tafel voor oogen gefield, laagte der

voorname Touwen, ook. door een Lijft

open geleid. In dit alles met voorbeel-

den ge
ft

tikt. 220

Het XXXI. HOOFD- DEEL.
H A N D EL D

Vtnde Zeilen in 't gemeen , en oc!^ var.

't Zeildoek- Vande Namen der Zeilen.

Vande Breedte en Diepte des groeten ,

of Scbover-i.eils. Breedte en Diepte r«;«

de Tok. Vande Beaaan. VandegiKo-

te Blinde. Vande Mars, en Bovez.es-

len. Hoeveel Ellen Doeks de order ,

mitsgaders de Mars-z.eilen , omrent in-

houden. Van Ligte, of bove- Zeilen,

en hoeveel Doeks die bevatten. En du
alles wederom met verfebeide voorbeelden

,

ofCerters van Scbeepengetoond. 252

Het XXXII. HOOFD-DEEL
H A N DE LD

y»n 't Blokii'crki Van 't Canon op Kogels

Zwaarheid. Van 'f Metaal Canon. Van
't Tz.er Canon. hoe lang bet is, wat
Gewigt het beeft, en boe veel het koft.

Van de Rampaarden ; waarom z.00 ge.

tiaamd, Baare Langte , Breedte , en

E' fte. hoe veel de Vrijs van de Axen
en w.elen is. Als ook. hoe veelde Ram-
paarden wel in 't geheel kotten ; Mits.

gaders boe hoog al 't Blokwerk., in Trijs

wel hopt. Langte van de Cardous-koo-

TER.
kers. VandeBooten, Sloepen. Ookjenln.

ventaris vande behoefte eenes Scbips. 2 62

HcfXXXIII. HOOFT-DEEL
H A N D EL D

Van e enige gemengde Stofje , als van 't Ar.
beidslooridat een Schip koft. Verfebeide

Hoopwerken, Leveramien, Bettekken,
&c

- 287

Het XXXIV. HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Van Beftckk»!V*u verfebeide Binnelandfche
vaartuigen. Als van een Smal-fchip.
Van een Damlooper. Van een Tent

, of
Trekjagt, Van een Boejer Jigje, en
ook, van een Smbbe-fcbuit.

j g

Het XXXV. HOOFD-DEEL
Ha n d e l ï)

Hoedanig ofop wat uyfi d.tmen't getal der
Lafti ndie een St hip voeren kan , z.alspeten

koimenRefolutie b/ def;,: S. aat daar omrent
genomen.*- En Ordonna- ten daar opge-
maakt. Neg een ande. e wsg cm de Groot,
beid der Schepen te km.-en weten. 3^
Het XXXV'. HOOFD . DEEL

Ha n d e l d

Vatfe WeWez.eiUbeiitter Sc', ei-per. Dat.
men 't Water niet %j> z.eer cr.'er 'r Schip

door , ais wel op de gcmakl^Jle nyz.e
daar Susten m, dat h tertvederzjjden

been, moet tttglt» te teyden. Vande
Loev , en LefwrJigbcié der Scheepen.

Öokjetiigt Ai;,imerkj?g:n :-ja.-~om Schee,
pen Laveer.'», dat v. eèmgftnts tegen

d: Wind k,m.:tn a,:n ZeiUn. j^z

K-c XXX VII. HOOFD DEEL
Nog eïadelrf^v^i vetjiar.'e <r;/.le:: die

eenige Sebeefeh bibbtn ondergaan, en
boeda.iig zj> x.> gtre. giwcrden. Als

vurterfit lfkf.it wf
r
: -cc;: grotstc :,! ift,

die even loven 't Bocrenet gekrakt was
ui.gsUj, e.: een ,;i:.!eri::gefet wierd. Hoe
een 'Schip' wierd behouden met een Roer

dat al de Haaks
, op een na , verhoren

badie. Hoedanig men een Mo.gjpriet,

die met een Kogel inde We tUng dooi boord

was , heiftelde. Op wat /;>; 7t een Schip

aan dcsitlvs Gejebut g.ki.lbaald wierd.

Vt-nde Loffelijke invcniie der Sihecps Lig.

ters,gemtenlijk_Kan:eilengenaamd. Ook\_

een toegetakeld Schip fignurlijk, vertoond.

Van het Repareren, of HerfteHen van

Oude Scheepen. En eindcli]k.hoedanig

men de buiten dienjl z.ijnde'ècheepen be-

hoord in, en op haar ruft te leggen. 3^8

E Y N D E.














